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HISTORIA 

GENEALÓGICA 

CASAREAL 
PORTUGUEZA» 

Tiradas  dos  Inftrumentos  dos  Archivos  da  Torre 

do  Tombo  ,  da  Serenillíma  Cafa  de  Bragança  , 
de  diverfas  Cathedraes ,  Mofteiros ,  e  ou- 

tros particulares  defte  Reyno, 
POR 

D.  ANTÓNIO  CAETANO  DE  SOUSA, 
Clérigo  Regular ,  Deputado  da  Junta  da  Bulia  da  Cruzada ,  e 

Académico  do  Numero  da  Academia  Real. 

TOMO  IV. 

;■*»':  n  v     \ 

LISBOA, 
Na  Regia  Officina  SYLVIANA  ,    e  c?a   Academia    Real, 

.  DCC.  XLV. 

Com  todas  as  liccr^  js  nect fiarias. 
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DOCUMENTOS, 
Que  contem  o  Livro  fexto  da  Hiftoria  Genealó- 

gica da  Caía  Real. 

LIVRO   VI. 
Em  que  je  continuao  a$  provas  que  naõ  couber aõ  no 

Tomo  III. 

NUM.  92.  Renuncia  que  fe%  Marfim  Jffonfo  de  Soufa  das  coufas 
que  lhe  per  tendão  dos  Duques  de  Bragança  ,  a  ctutm  fervia  , 
quviio  paffou  para  o  ftrvico  da  ia^a  Real.  pag.  1. 

Num.  9?  Carta  de  confirmação  dtlliey  D.  Manoel  da  dcaçaÕ  feita  pelo 
Qondtflrvd  D.  N.uno  a  feu  neto  o  Duque  de  Bragatça  D.  tonando 
1.  do  Condido  da  Filia  de   Arrayolos ,  e  de  outras  terras  ,  pag.  2. 

Num.  94.  Carta  em  que  FJRey  D.  Manoel  confirma  ao  'Duque  T).  Jaime  a iotciÓ  da  Filia  de  Borba,  pag.<\. 

Num.  95.  Carta  em  que  o  mefmo  Rey  confirma  ao  dito  Duque  as  mercês  fei- 
tas ao  Condeflavel  feu  bifavò,  ao  Marque^  feu  tio  ,  e  ao  Duque  feupay , 

pag.  5. 
Num.  96.  Carta  em  que  o  mefmo  Rey  doou  ao  Duque  D.  Jayme  a  Filia  de 

Ourem  com  todos  os  feus  Tadroados  de  juro ,  e  herdade  ,  pag.  7. 
Num.  97.  Carta  do  mefmo  Rey  em  que  confirma  ao  dito  Duque  as  Tadroa- 

dos  da  Filia  de  Guimaraens ,  pag.  8. 
Num.  9$.  Carta  pela  qual  ElRcy  D.  Manoel  fe?  *o  Duque  D.  Jaime  Fron- 

teiro mor  das  Comarcas  de  Entre  Douro,  e  Minho  ,  e  Ira^  os  Mon- 
tes, pag.ç. 

Num.  99.  InftruçaÕ  que  o  dito  Rey  deu  a  Lopo  de  Soufa  fobre  o  cafamento 
de  Duque  D.  Jaime  ,  pag.  10. 

Num.  ico.  Confirmação  que  ÈlRey  D.  Manoel  fe^  do  contrato  do  cafamen- 
to do  Duque  D.  Jaime  com  Dona  Leonor  de  Memicça,  pag.  II. 

Num.  ioi.  Carta  dei  Rey  D.  Manoel  pela  qual  fe^  mercê  ao  Duque  D.  Jai- 
me das  diurnas  novas,  e  velhas  do  Tefcado  de  Lisboa,  pap.  21. 

Dir.  Num,  101.  Alvará  para  que  os  Fireadores,  e  Ojficiau  da  Cidade  de 
Lisboa  naõ  façaó  innoVaçao  fobre  a  Dirima  do  Ttjiado  do  Duque ,  fim 
tile  fr  ouvido  ,  pag.  26. 

Num.  102.  Ca) ta  do  mefmo  Rey  pajada   a  favor    do  dito  Duque,  na  qual 

ordena 



ordena  qui  os  Comprares  dos  Reys ,    Rainhas ,  e  Infantes  nao  entrem 
nas  barcas  a  tirar  peixe  antes  de  fer  dizimado,  pag.  tj. 

Num.  10$.  Carta  em  que  FJRey  D.  Manoel  concedeu  ao  dito  Duque  as  diri- 
mas do  Pefcado  de  Vllla  do  Conde,  Faõ,  e  outras  ter  tas  ,  pag.  28. 

Num.  104.  alvará,  pelo  qutl  o  dito  Rey  fc^  mercê  ao  dito  Duque ,  de  que 
dons  Compradores  feus  tivejfem  os  me/mos  privilégios  que  os  da  cafa  Real , 

pag.  2.0. Num.  ioç.  Alvará  do  mefmo  R<y  em  que  concedeu  ao  referido  Duque ,  que 
dois  Befláros  feus  tivejfem  os  me/mos  privilégios  que  os  da  cafa  Real , 

pag.  ?i. 
Num.  106.  Alvará  delRey  em  que  ordena  ,  e  concede  fegur o  aos  homiziados 

que  forem  na  Armada  com  o  Duque  de  Braga*  ca,  pag.^i. 
Dic.  Num.   106.  Carta  que  o  Duque  D.Jaime  efcreveo  de  A^amor ,  dando 

conta  do  que  paffara,  quando  tomou  a  Cidade ,  pag.  2.2. 
Num.  107.  Breve  do  'Papa  Leão  X.  de  congratulação  ao  Duque  D.Jaime 

pela  Conquifia  de  A^amor ,  pag.  44. 
Num.  108.  Bulia  do  mefmo  Tapa  concedida  ao  dito  Duque,  para  que  os 

Arcebifpos  de  Braga  o  nao  inquietem  no  (Padroado  das  fuás  Igrejas ,  e 
Mofteiros ,  pag.  44. 

Num.  109.  Bulia  do  mefmo  Pontífice  em  que  concede  ao  Duque  D.  Jaime 
faculdade  para  erigir  quinze  Igrejas  do  feu  padroado  em  Commendas  da 
Ordem  de  Cbriflo  ,  pag.  çc. 

Num.  110.  Bulia  do  mefmo  Papa  concedida  ao  dito  Duque  para  que  deca- 
dt  bum  a  das  quinze  Igrejas  fcaffem  ao  Reitor  quarenta  ducados ,  com 
outras  gMças ,  e  ampliaçoens  da  primeira  Bulia,  pag.^1). 

Num.  iii.  Ctrta  delRiy  D.  Manoel,  pela  qual  concede  ao  dito  Duque  o 
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Num.  1 1  $.  Alvará  delRey  D.  Manoel  pelo  qual  concedeu  ao  dito  Duque  a  fa- 
culdade de  nomear  a  Igreja  de  Santa  Maria  de  Monforte  entre  as  quin- 

ze Igrejas  de  feu  Padroado ,  pag.  60. 
Num.  114.  Proteffo  executorial  das  três  Bulias  de  Leão  X.  mencionadas , 

feito  por  Filippe  João  Prior  da  Collegiada  da  Filia  de  Ourem ,  pag.  60. 
Num.  1  15.  Alvará  delRey  D.  Manoel  concedido  ao  Duque  D.  Jaime  fobre  a 

jurifdiçaÕ  das  fuás  terras ,  para  que  nao  tiveffe  lugar  a  Ordenação  ge- 
ralmente feita  acerca  das  jurifdiçoens  da  Rainha ,  Infantes ,  e  fidalgos 

em  coufa  alguma  das  preeminências ,  e  terras  do  Duque ,  pag.  67. 
Num.  1 16.  Alvará  do  mefmo  Rey  para  que  os  Ouvidores  da  Cafa  de  Bragan- 

ça u^em  nas  fuás  terras  do  mefmo  modo  de  fervir  que  os  Corregedores 
das  Comarcas ,  pag.  68. 

Dir.  Num.  1 16.  Alvará  porque  FIRey  concedeo  que  os  Ouvidores  ,  e  Juizes 
das  urras  do  Ducado  de  Bragança ,  fe  lhe  leVe  em  conta  o  ttmpo  que 

fervir  em ,  como  fe  foffe  a  Coroa ,  'pag.  69. Dir.  Num.  116.  Carta  de  Doação,  que  os  Ouvidores  do  Duque  ctçaodas 
appdlaçoens ,  e  aggraVos  dos  Juizes  que  fahirem  de  fuás  terras  ,pag.6g. 

Num.  117.  Alvará  porque  o  dito  Rey  revoga  outros,  que  havia paf/ado pa- 
para fe  recolherem  algumas  peffoas  no  ttmpo  da  píjle  nas  terras  do  Du- 

que ,  que  ejle  mandou  defender ,  e  guardar ,  paraje  recolher  a  ellas  com 
a  fua  cafa,  pag.  71. 

Num. 



Num.  i  iS.  Alvará,  no  qual  concede  ElRey ,  que  as  Confrarias  da  Mifiricor» 
dia,  que  houver  nas  Filias,  e  terras  do  Duque  deBragança,fe  unao  aos 
Hofpitacs  delias ,  cumprindo  os  ftus  encargos,  pag.  72. 

Num.  1 19.  Atoará  do  Cardeal  Infame  para  que  os  Clérigos  nao  cajfem  na 
Coutada  de  Arrayolos ,  pag.  72. 

Num.  no.  Alvará  dclRey  D.  Sebaftiao ,  em  que  concede  ao  Duque  de  Bra- 
gança faculdade  para  dar  a  feu  filho  primogénito  qualquer  dos  títulos 

de  fna  Cafa ,  pag.71. 
Num.  121.  Alvará  dclRey  para  que  o  Duque  D.  Jaime  remunere  os  fervi- 

ços  dos  feus  Oiados  com  os  offiáos  das  fuás  terras,  pag.  74. 
Num.  122.  Alvará  dclRey,  ptlo  qual  declara,  e  conude  que  os  privilégios 

dados  ao  Duque  D.  Jaime ,  fe  entende  ff  em  também  concedidos  à  Du- 
quesa fua  mulher  ,  e  ao  fenhor  D.  Theodofio  feu  filho,  pag.74. 

Num.  125.  Carta  do  Cardeal  Infante  D.  Affonjo ,  para  o  Duque  de  Bra- 
gança D.  Jaime  ,  em  que  o  Tapa  o  exhorta  a  Je  concertar  com  o  Arce- 
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repartir  pelos  dias  ,  que  lhe  pareceffè,  pag.  76. 

Num.  124.  Carta  do  mefmo  Rey ,  em  que  fe^  mercê  ao  Duque  D.  Jaime  dd 
di  ?jma  do  Tefcado  de  Riba-Tejo ,  pag.  77. 

Num.  125.  Doação  que  o  Duque  de  Bragança  D.  Jaime  fe^  a  D.  António 
de  Atayde ,  Conde  da  Caflanheira ,  das  dirimas  do  Tefcado  da  Caflanhei- 
ra ,  e  Tóvos ,  pag.  78. 

Num.  1  26.  Carta  do  Geral  dos  Eremitas  de  Santo  Agoflinho  para  o  Du- 
que de  Br  a?  anca ,  em  que  lhe  dá  toda  a  fua  aut/m  idade  no  Mo/i eiró 

de  Filia  Viçoja ,  pag.  80. 
Dir.  Num.  1  z6.  Breve  do  Tapa  Clemente  VIL  em  que  confirma  a  dita 

carta  do  Geral,  pag.  81. 
Num.  127.  Breve  do  Tapa  Júlio  II.  para  que  os  Cappellaens  da  Capei  la  do 

Duque  D.  Jaime  re>em  em  Coro,  e celebrem  os  Officios Divinos, .como Je 
praticava  em  Roma,  e  nas  Igrejas  defle  Reyno ,  pag.  82. 

Num.  128.  Te/lamento  do  Duque  D.  Jaime,  pag.  8?. 
Num.  129.  Carta  de  éditos  para  fe  citarem  as  partes  ,  que  haviao  ajfifíir 

ao  livramento  do  Duque  D.  Jaime ,  pag.  87. 
Num.  130.  Convenção,  e  aju/le  da  Duquesa  Dona Joanna  deMendoçacom 

o  Duque  D.  1  heodofio  I.  em  que  fe  obrigaÕ  a  eflar  pelo  te  {lamento  do 
Duque  D.  Jaime ,  pag.  88. 

Num.  12,1.  Carta  de  doação  que  fe%  o  Duque  D.  Theodofio  I.  da  Villa,  e 
Caftello  de  Alter  do  chão ,  e  de  certa  renda  à  Duquesa  Dona  Joanna , 
pag.  89. 

Num.  132.  Alvará  em  que  ElRey  D.  João  III.  deu  de  affentamento  ao  fe- 
nhor D  Jaime  trezentos  mil  reis,  pag.  90. 

Num.  ij$.  Doação  àe  hum  juro  que  a  fenhor  a  Dona  Vicencia  fe^  a  fua 
May  a  Duquesa  Dona  Joanna,  pag.  90. 

Num.  1 74.  Alvará  dei  Rey  D.  João  111.  fobre  precedências  dos  filhos  do  Du- 
que de  Bragança ,  pag.  9 1 . 

Num.  135.  Carta  patente  de  Vice-Rey  da  índia  a  D.  Conflantino  de  Bra- 
gança ,  pag.cji. 

Dir.  Num.  1  ̂  ç.    Carta  porque  ElRey  levanta    as  omenagens  aos  Capi- taens 



taens  das  Fortalezas,  e   as  entreguem  ao  Vice-Rey  T>.  Conjlantino, 
pag.  94. 
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Num.  136.  Contrato  do  ca/amento  de  D.  Con/fantino ,  p^  96. 
Num.  1  37.  In/Ir  umtnto  do  Padroado  da  Cartuxa  de  Scala  Caeli  de  Evor a  fei- 

to A  cafa  de  Bragança ,  pag.  98. 
Dir.  Num.  12,7.  Carta  do  Trior  Geral  da  Cartuxa  ,  fobre  o  dito  Tadroa- 

do  y  pag.  102. 
Num.  138.  Te/lamento  do  Arcebifpo  D.  Tbeotonio  de  Bragança,  pag.  10^. 
Num.  i?q.  Contrato  matrimonial  da  fenhora  Dona  Joanna  com  o  Marque^ 

de  Ekbe ,  pag.   1 1 8. 
Num.  140.  Obrigação  do  dote,  e  arras  da  Senhora  Dona  Jodnna  Marque- 
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do  fio  I.  pag.   I  ?2. 
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141. 
Num.  145.  Efcritura  do  Contrato  de  cafamento  do  Duque  D.  Tbeodofto  L 
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Dit. 



Dir.Num.  1*4.  Troce/fò  porque  citadas   as  partes  foy  dado  em  Roma  o 
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que pua  que  atém  das  quinze  Igrejas  00  feu  Padroido,  que  tinbao  fi- 
do ti  í  -".  U  f  m  to  'jw.  ndas  na  Ordem  de  Uni  (lo ,  cujas  1  í  ndas  crefteraÕ  tan- 
to iqutpoivmbaftar  para  mais  debuma  Treieptoria  ,  po/fa  repaitir  tan- 
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f  .>  da  íommenda  de  S.  B>irtbolomeu  do  Rabal  emfette  ,  pag.  168. 
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Num.  15S.  Carta  do  mef.no  Rey  da  approVaçxo  da  fparaçaÕ ,  e  divifaÕ  de 
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neta,  pag.  182. 

Num.  162.  Alvará  que  prohibe  fa^eremfc  avaliaçoms  nos  officios  dos  Ffla- 
dos  do  Duque  de  Bragança,  pao.  184. 

Num.  i^*.  Alvará  delRey  D.Stbafliao  em  que  concede  ao  Duque  D.  T beo- 
dofio I.  a  mercê  de  que  todas  as  mercadorias ,  qm  Ibe  Vierem  por  terra, 

por  Via  de  Badajo^ ,  ainda  que  fejao  probibidas ,  nao  paguem  dirima, 
•pag.  18c. 

Num.  164.  Memoria  da  família  que  tinba  o  dito  Duque,  pag.  18c. 
Num.  165.  Regimento  dos  Ojiáaes  da  cafa  do  Duque  D.  T beodofio  I. 

pag.  iSó. 
Num.  166.  hiflrucçú  feita  pelo  Duque  D.  João  11.  do  Officio  de  Eftiibeiro 

■mor  ,  pa^.  2qo. 
Num.  167.  Catalogo  dos  Cavalleiros  do  habito  de  Cbriflo,  que  ferviraÕ  ao 

Duque  de  Bragança ,  e  das  Commendas  que  aprefentarao  nos  feus  cria- 
dos, pag.  207. 

Num.  168.  Et  buiu. ta  que  fe  praticava  na  Cafa  do  Duque  D.Theodo/lol. 
pag.  zi 9. 

Num.  169.  Efiyilo  que  praticavaÕ  os  Infantes,  quando  efcreviaÕ  ao  Duque 
d:  Braganç  t,  pag.  22?. 
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Num.  171.  Eftylo  que  obferVava  o  Duque  de  Braganç*  no  efcreVer-,  pa%.  2  2  4. 
Num.  171.  Tapei  que  fe  deu  ao  Duque  D.l  bodofio  II.  fobre  o  modo  com  que 

os  Rey  s  trataVao  ao  Duque  de  Braganç  a  A  pag.zió. 
Dit.  Num.  i72.  Carta  de  Manoel  Teixeira  ao  Duque  D.  T beodofio  11.  fo- 

bre o  Offiâo  de  Conde /lavei,  pag.  21%. 
Num.  173.  Breve  da  irecçaÕ  da  Cappella  Ducal  deVilla  V:.u>fa,  pag.i\\. 
Num.  \7út.  Bulia  de  dotação  da Cappètla Ducal  de  Villa  Viçofay  pag.  2^4. 
Num.  175.  Ttfiamento  do  Duque  D.  Tbeodofio  í.  pag.%%7* 
Num.  176.  Contrato  matrimonial  da  Senhor*  Dona  Ifabel  filha  do  Vu 

V.Tbeo- 



D.  Tbeodo/io  I.  com  o  Mirqtiry  de  Villd  R>al ,  ptjr.i^z. 
Num.  177.  Cdrtd  delRey  D.Sebdfliaô  em  que  fí^  Duque  de  Barcellos  do 

Senhor  D.  foto  em  vida  de  feu  pdy ,  e  que  o  filho  que  nafcer  do  ma- 
trhnonio  de  fud  mulher  d  Senhora  Dona  Catharina,  vivendo  feu  aVó.fe 
intitulle  do:  Duque  de  huma  das  fuás  terras ,  pag,  264. 

Num.  178.  Contrato  matrimonial  do  Duque  D.JouÓ  I.com  dSenhotaDond 
Catharina  ,  pag.  265. 

Num.  179.  Cartd  dç  quitação  do  dote  d  J  Senhor  d  Dona  Catharina  ̂ pag.271. 
Num.  1S0.  Carta  que  o  Duque  D.  JodÕ  L  efcreveo  a  EIRey  D.  Sebafliáò  , 

quando  efie  lhe  deu  conta  da  vinda,  e  negócios  do  Cardeal  Legddo ,  e 
do  feu  caf amento  ,  pag.  %7i. 

Num.  1S1.  Tranfumpto  do  Breve,  que  o  Tapa  S.  Tio  V.  concedeu  ao  Du- 
que D.  ]oàó  para  ouvir  Miffa  nas  Capellas  mores  ,  bauti^ar  feus  fi- 
lhos na  fua  Cappella,  ter  Oratório  privado  nas  jornadas,  e  outras  gra- 

ças ,  pag.  2>74. 
Num.  ií?z.  Alvará  para  que  d  fenho^a  Vom  Catharind  governe  o  Ducado 

de  'Bragança  na  ausência  do  Duque  feu  marido,  pag.  276. 
Num.  18}.  Alvará  porque  EIRey  mania  fe  dé  ao  Duque   de  Brdgança  por 

feu  dinheiro  o  que  lhe  for  necejfario  par  d  d  jornadd  de  Tdnger ,  pag. 
276. 

Num.  3S4.  Alvará  para  que  as  peffoas  das  terras  de  Alentejo  da  jurifdkçaô 
do  Duque  de  Bragança ,  que  o  havlao  de  acompanhar  d  Africa ,  poffao 
Vender  o  f  u  pao ,  fem  embargo  das  ordens  em  contrario ,  pag.  276. 

Num.  185.  Alvará  delRey  D.Sebafliaõ  Cobre  as  contendas  da  preferencia  en- 
tre o  Trior  do  Crato  ,  e  o  Duque  D.  foto  ,  pag.  277. 

Num.  \%6.  Alvará  R  dl  pêra  que  o  dito  Duque  tonuffe  mantimentos  par  d 
d  jornada  de  Africa,  pag.  278. 

Num.  187.  hiflrwnmto  do  Auditor  Geral  das  caudas  da  Cdmerd  Apofloli- 

ca,  e  tranfumpto  do  'Breve  do  Tapa  Gregório  XIII.  em  que  concede 
ao  Duque  de  Bragançi  d  faculdade  de  applicar  os  frublos  de  algu- 

mas Commendas  vagas ,  e  Benefícios  da  fud  aprefentaçto  para  o  ref- 
gate  do  Duque  feu  filho,  e  de  alguns  criados,  pa%.  27$. 

Num.  18 3.  Alvará  do  Duque  D.  JoaÓ  pelo  qual  applica  os  rendimentos  dd 
Commenia  de  S-  Gens  de  Tarada  às  defpe^ds ,  que  tinhd  feito  na  guer- 

ra de  Africa  ,  com  o  Duque  feu  filho,  e  mais  criados ,  pag.  284. 
Num.  1 89.  Alvará  do  Duque  D.  JoaÕ  I.  porque  applicou  os  rendimentos  das 

Commendas  de  Monfarás  para  o  ref  gate  dos  feus  criados.,  pag.iS^. 
Num.  193.  Carta  delRey  Felippe  II.  em  que  fa^  mercê  ao  Duque  D.Theo- 

dofio  II.  que  d  elle  ,  e  feus  fucceffores  fe  deffè  o  tratamento  de  Excel- 
lenda,  que  já  tinhd  por  conceffió  delRey  D.  Henrique,  pa^.  285. 

Dit.  Num.  190.  Carta  que  os  Governadores  do  Reyno  efcreVerao  d  EIRey 
fobre  a  Ley  das  cor  te  (ias ,  pag.  286. 

Num.  191.  Trovi>/tÕ  delRey  Filippe  II.  fobre  o  modo  com  que  fe  hddefdlldr , 
e  efcreVer ,  pag.  287. 

Dit.  Num.  1 9  í.  Tapei  fobre  a  referida  Ley  das  corte  fias ,  pag  290. 
Num.  192.  Tragmatica  dos  tratamentos  feita  par  d  osReynos  deCdflelldpor 

Felippe  II.  pag.  296. 

Num.  19-,».  Declaração  da  ley  dds  corte  fias ,  pela  qual  fe  pode  foliar  por 
Senhoria  aos  Fedores  da  Fazenda ,  Regedor ,  e  Governador  das  Ca^is 

da  Suplicjçao  de  Lisboa  3  e  Torto ,  Trefidoites ,  e  Commendadores  mo- 
res ,  pis,  301.  Num. 



N.m.  194.  Alv.ir.i  para  fe  poder  falUtr  por  Excellcnàd  do  Duque  de  Avei- 

ro ,  pag.  2/^j. Num.  105.  Alvar  a  porque  HIRcy    conccdeo  do  BdraÕ   de  Alvito  D.  JodÕ 
LcbOy  que  fe  lhe  pojfa  f talar  por  Senhoria  ,  pag.  302. 

Num.  196.  Alvará  para  fe  publicar  de  novo  ,  e  executar  as  penas  da  ley  da 
pragmática  fobre  as  10)  te/ias,  e  modo  de  fatiar  ,  e  efe  rever  ,  pag.  30*. 

Dit.  Num.  196.  Alvará  pelo  qual  ElRey  manda  dar  Sinboria  a  £).  Mar- 
tinho VrtiKtpt  de  Arracao,  pag.  2.04. 

Num.  1 97.  Lcy  porque  je  determinaÕ  os  tratamentos ,  que  fe  devem  u^ar  nef- 
tes  ReynoS)  e  fenhorios  de  Portugal,  pao.^o^. 

Num.  198.  íonfelho  que  fe  dá  a  EIRey  Filippe  'contra  a  Cd^ci  de  Bragan- ça, pai.  30$. 

Num.  1  i,' 9.  Tt/t amento  do  'Duque  D.  JoaÕ  L  pag.  309. 
Num.  200.  Memorias  das  mercês ,  que  o  dito  Rey  fe^  ao  Duque  D.  JoaÕ  o 

lpag.1%4. 
Num.  20 1.  B  eve  do  Papa  Gregório  JcIII.  em  que  concede  que  os  Commen- 

dadores  da  apn  ̂ entaçaÕ  daCafa  de  Bragança  ,ferV'wdo  a  outrem  ,  per* 
deffem  pela  primeira  Ve^  os  frutos  de  féis  me^es  das  ditas  Comendas 
q"e  tiveffem,  pela  fecunda  os  rendimentos  de  hwm  amio,  c  pela  tercei- 

ra perderiaÕ  as  Commèndas,  pig.  337. 
Num.  202.  Troceffo  dos  Breves  do  Papa  Gregório  XIII.  das  difmembra- 

çnens  de  1500.  ducados  de  ouro  de  Camera  tirados  das  Igrejas ,  e  Be- 
nefícios do  padroado  Brigdntino ,  e  applicados  à  Cdpella  Ducal  de  Fil- 

ia Vicofa,  pag.  240. 
Num.  202,.  Outro  BreVe  do  referido  Tontifue  fobre  a  mefma  mdterid ,  pag. 

Num.  ̂ .04.  Breve  em  que  fe  privilegiou  o  Altar  mor  da  Cdpella  de  Villd 
Vicofa,  pag.  252. 

Num.  20*5.  Bulia  da  Dignidade  de  Deão  par  d  a  Cdpella  Ducdl  de  Villd 
Vicofa,  pag.  2^2. 

Num.  206.  CollaçdÕ  do  Deado  da  Capella  Ducal  de  Villa  Vicofa  rpag^%. 
Num.  207.  Injhumento  da  notificação  y  intimação,  e  confentimento  da  'Bui la 

da  erecção  do  Veado  da  íapetía  de  Filia  Vicofa  ,annexahdo*fe4he  cinco 
fextas  parta  dos  f rublos,  e  rendimento  do  Chanfrado  de  Barcellos,pag.^6o. 

Num.  208.  Bulia  da  erecção, e  creaçaõ  daThefouraria  mor  da  tapuia  de  Vi- 
cofa,  pag.  tfz. 

Num.  209.  Breve  do  Tapa  Gregório  XIII.  cm  que  concede  faculdade  para 
fe  applicar  a  perda  dos  aumentes  da  Capei  la  de  Filia  Vicofa  à  fabrica 

delia ,  pag.  2.6S'. 
Num.  210.  Breve  do  tnefmo  Papa  para  haver  na  Cdpella  de  Villa  Vicofa , 

o  Santiffimo  Sacramento,  expollo  em  Quinta  feird  mayor ,  e  haver  pro- 
ci(Jarj  em  dia  de  Tafcc  t ,  pag.  369. 

Num.  2 11.  Breve  do  niefmo  Tapa  e-n  que  at>prova  todas  ai  graças  conce- 

dida* por  efle,  ou  pelo  Pont  1  fia-  S.  'pio  V.  a  Senhora  Dona  Cai  batina, 
fuu  filhas ,  e  à  Duquesa  Dom  Joanna  de  Mendoea,  pag.  2,70. 

Num.  2/2.  'Breve  de  S.  P/o  V.  em  que  concede  à  Infanta  Dona  Isabel, e  à  Duquesa  Dona  Joanna  de  Mendoca  faculdade  pata  entrarem ,  e 
pernoitarem  todas  as  ve^es  que  quiserem  fio  Mojfeirô  das  Chagas  de 
Villa  Vicofa  ,  pag.  i?  r. 

Nairt.  2  12,.  Breve  do  Papa  Gregório  XII I.  concedido  à  fenhora  Dona  Ct- 
"11  tha  na 



tharina  pcird  que  feus  filhos  "Vdroens  pofifdo  e/ldr  tids  Cdpellds  nòres  de 
quaifquer  Igrejas ,   e  ouvir ,  e  ajfiftir  nos  Cotos  dos  Religwfos  aos  Offi- 
cios  Divinos,  cuji  graçt  ja  o  tmfnto  Pontífice  tlnbd  feito  com  a  pro- 
porció  devi  li  à  mfnt  Senhora,  e  fuás  filhas ,  pag.  17 '*. 

Num.  214,  Licença  que  o  Senhor  D.  Alexanlre  Injuifidor  Gerd  deu  a  Se- 
nhora Dona  Catharina  ,  e  outros  Senhores  para  lerem  livros  prohibidos  , 

pag.   57?. 

Num.  2 15.  Memoria  de  algumas  relíquias  da  Ca->a  de 'Bragança,  pag.^y^. 
Num.  216.  Carta  da  Infanta  D.  Maria  para  a  Senhora  D.  Catharina, 

paç.tfz. 
Num.  217.  Carta  ddRey  de  M mocos  pa*a  i  mfni  Senhora,  pig.  282. 

Dit.  Num.  218.  AJfento  de  Damas,  e  Crialas  da  Senhora  D.  Catharina , 

pag.  2.82. Num.  219.  Tejldmento  da  Senhora  D.  Catharina,  pag  28Í?. 
Dit.  Num.  219.  Alvará  de  confirmação  do  Morgado  in/luuido  pela  Senho- 

ra Dona  Citharina,  pag.  219. 
Num.  220.  Te  (lamento  da  Senhora  Dom  Maria  filha  dos  Duques  de  Bra- 

gd>iça}  pag.  400. 
Num.  221.  Breve  do  Colleitor  pira  aSeabva  Dont  Ctthtrini  fa^fr  trás- 

lalar  o  corpo  da  Senhora  Dona  Cberubina  de  Alcácer e  do  Sal  para 
Filia  Vlcoft,  pag  402. 

Num.  222.  Carta  da  Senhora  Dona  Catharina  em  que  açralece  a  ElRey 
Filippe  III.  as  mercês  feitas  a  fru  filho  o  Senhor  D.  Filippe,  pag.^o^. 

Num.  22$.  Ctrtd  do  Duque  D.  Theodofio  11.  a  ElRey,  pag.  402,. 
Num.  224.  Aprefentaçaó  da  Commenda  de  Mor  eiras  em  o  Senhor  D.  Filippe 

pag.  404. 
Num.  225.  Te  [lamento  do  S  nhor  D.  Filippe ,  pag.  404. 
Num.  226.  Contrato  matrimonial  da  Senhora  Dona  Ser  afina  com  o  Mar- 

que^ de  Vilhena,  Duque  de  Efcalona,  pag.  406. 
Num.  227.  Te/lamento  da  Senhora  Dom  Ser  afina,  pa°.  427. 
Num.  228.  Bulia  do  Tapa  Clemente  VIU.  pela  qual  creou  Inquifidor  Geral 

defles  Reynos  ao  Senhor  D.  Alexandre,  pag.  42,2. 
Num.  229.   Carta  que  ElRey  Filippe  II.  efcreVeu   ao  de  Marrocos  fobre  a 

liberdade  do  Duque  D.  Theodofio  II.  pag.  4^6. 
Dit.  Num.  229.  Carta  delRey  D.  Henrique  eferita  ao  de  Marrocos  fobre 

a  liberdade  do  Duque  de  Barcellos,  pag,  4*6. 
Num.  22,0.  Alvará  porque  o  Duque  de  Bragança  tomou  para  feu  ferViçQ 

todos  os  criados  da  Senhora  Dona  Catharina,  pag. 417. 
Num.  2  2i.  Regimento  de  como  haviao  fer  fatisfeitos  o<  moradores  daCtfa 

de  Bragança  no   tempo  do  Duque  D.  Theodofio  II.  pag.  4^7. 
Num.  232.  Carta  delRey  tilippe  II.  em  que  deu  ao  dito  Duque  cinco  contos 

de  reis  de  juro  para  pagamento  dos  duzentos  mil  cruzados  que  tinha 
prometido  ao  Duque  D.  JoaÕ ,pag.  441. 

Num.  22^.  Alvará  do  mefmo  Rey  em  que  comedeo  ao  Duque  D.  Theodofio 
II.  que  mo  pagaffe  Cbancellaria  das  mercês,  quelhefi^fje,  pag.  449. 

Num.  2  34.  Carta  da  Senhora  'Dona  Catharina  para  ElR<y ,  fobre  o  gover- no  do  Rtyno  ,  pag.  4^0. 

Num.  22,5.  Carta  da  Senhora  Dona  Catharina  para  ElRey,  fobre  o  Cafa- 
mento  do  Duque  feu  filho,  pag.  45$. 

Num.  230.  Breve  do  lòa^aX>Jh  V.  em  que  concede  que  acompanhando  os 

Ca- 



Capdlaens  dá  Ctppella  Ducal  de  Filia  Vtçofa  ao  dito  Duque ,  e  che- 
gando a  alguns  lugares ,  aonde  houviffe  Cape U as  dos  Duques  de  B<a- 

ganca  ,  afijiindo  m lias  aos  Ofjicios  Divinos,  Vence fjem  as  di/Iribuiçoens 
?:a  jónni  dos  tftatutQi  da  dita  íapella ,  ̂ £.457. 

Num.  2^7.  Breve  do  Tapa  Clemente  VIII.  em  que  ordena  que  Os  Capel- 
laens  d  t  Capella  Ducal  de  Villa  Viçofa  ,  celebrando  os  Offuios  Divinos  aon- 

de ejliverem  os  Duques  de  Bragança ,  vençaõ  as  fuás  cojlumadas  difirU 
buicoens,  pag.  458. 

Num.  2$S.  Breve  do  mefmo  Tontifice  concedido  ao  Duque  D.  Tbeodofio  II. 
para  que  occupe  nas  Mini  (Irarias  dos  feus  E/lados  pejjoas  Ecclefiaflicas 
confiituidas  em  Benefícios  de  refidencia ,  às  quaes  fomente  exceptua  o  ap- 
plicarem  pena  de  morte  ,  pa%.  460. 

Num.  239.  Breve  do  mefmo  Tontifice  concedido  à  Senhora  Dona  Catbarina , 

para  que  feu  filho  fe  poffa  fervir  de  peffoas  Ecclefiaflicas ,  nao  ob/lan' 
te  terem  Benefícios  de  refidencia ,  pag.  46 1 . 

Num.  240.  Inflituicao  do  Morgado  da  Cru^  feita  pelo  Duque  D.  Tbeodo- 
fio II.  pag.  46;. 

Num.  241.  Alvará  pelo  qual  ElRey  concedeo  ao  dito  Duque,  que  em  todas 
as  fuás  terras,  fem  embargo  de  alguns  privilégios ,  fejao  eleitos  para  os 
cargos  do  Concelho  delias ,  os  que  os  tiverem  ,  pag.  c,  17. 

Num.  242.  Alvará  de  confirmação  do  Contrato  matrimonial  do  Duque  D.TbeO' 
dofio  II.  com  a  Senhora   Dona  Anna  de  Velafco ,  pag.  519. 

Num  24].  Alvará  delRry  D.  Filippe  II.  em  que  proroga  por  mais  vinte  an- 
nos  a  mercê  feita  à  S:nhora  Dona  Cxtbarina  de  mandar  vir  da  índia 
certas  uro^tí,  e  mercadorias  forrai  de  dn eitos,  pag.  540. 

Num.  244.  Alvará  de! Rey  D.  Filippe  em  que  prorogou  ao  Duque  deBra- 
gança,  por  mais  vinte  a  unos ,  a  licença  para  mandar  vir  da  índia  çer- 
tas  drogís,  pag.  C45. 

Num.  24^.  Por tana  das  mercês  feitas  por  ElRey  D.  Filippe  ao  Duque  D. 
7  htodofto  II.  pag.  ̂ 4. 

Num.  146.  Doaçaô  de  Villa  do  Conde  feita  por  Filippe  II.  ao  Duque  D, 
Tbeodofio  II.  pa%.  535. 

Num.  247.  Fartaria  das  jurifdiçoens,  e  datai  dos  Ofícios  de  Filia  de  Con 
de  de  juro,  e  herdade  fora  da  Ley  mental,  pag.  2,43. 

Num.  248.  Alvará  dei R?y  D.  Manoel  em  que  fe\  mercê  à  Ahbadrffa  do 

Mo'hiro  de  Villa  do  Conde  das  renias ,  e  jurif.lcoeas  de  que  ejiava  de 
pofe,  p  tg.  544. 

Num.  249.  Carta  delRry  Filippe  II.  em  que  declarou  ter  dado  ao  Duque  D 
Tbtodofio  II.  Villa  do  Conde  fira  / 1  Ley  mental  com  a  jurifdiçao  de 
toiofoi  Qfficios^  e  outns  preemnuncias ,  pag.  544. 

Num.  250.  Cai  ta  do  dito  Rey  para  que  nao  entrem  en  Villa  do  Conde  ou- 
tras jujliçts  mais  que  os  Ouvidores  do  refaido  Duque ,  pag.  545. 

Num.  251.  Lar  ta  dedoaçiÕ  do  dito  Rey  para  que  as  pejjoas ,  que  o  Duque  de 

'Bragança  prover  nos  Ojfiiiof  de  Villa  do  Conde ,  levem  os  regimentos 
da  fuá  Chana  liaria  ,  pvg.  546. 

Num.  2Ç2.  Carta  do  mtfmo  Rty ,  em  que  fe?  mercê  ao  Duque  D.  T~h>odo- 
fio  li.  de  lhe  tirar  duas  Vezes  fó>  a  da  Ley  mental  as  Villas  de  Mon- 

forte,  Melgaço ,  érc  pap^j^. 

NTum.  í^z.  Doação  que  ElRey  hti:p*e  li.  fe?  ao  Duque  D.  Tbeodofio  II. 
da  aizjma  ao  fcjítído  de  Azurara^  pag.  548. 

Dir. 



Dit.  Num.  2Ç}.  Carta  de  confirmação  das  jurifdkoens  que  o  Duque  de 
Bragança  u^ava  nas  fuás  terras ,  pag.  549. 

Num.  254.  rBtiUa  do  Tapa  Clemente  VIII.  pela  qual  fe^  isenta  a  Cappel- 
la  Ducal  de  Villa  Viçofa,  pag.  551. 

Num.  155'.  He   Excutor  aa  Bulia  da  isenção  oColleitor,  que  fnb delega  no 
Bijpo  de  Portalegre,  pag.  558. 

Dit.  Njm.  255.  Âprefentaçao  da  Subdelegaçaõ  do  Colleitor  Declo  Carra- 
fa  ,  feita  em  o  Bifpo  de  Portalegre  D.  Diogo  Corrêa  ,  pag.  560. 

Num.  256.  Trocedimmto  do  Lolltitor   Apofiolico   como   jV>    privativo   da 
isenção  da  Cappella  Ducal  de  Villa  Viçoja  contra  o  Vigário  Geral  de 
Miranda ,  ptg.  561. 

Num.  257.  Sentença  do  Auditor  da  Legada  ,  a  favor  da  referida  isenção 
contra  os  Procuradores  da  Mefa  Pontifical  do  Arcebifpado  Prima^Vi- 
ficadores  ,  e  Vigário  Geral  de  Chaves,  pag.  564. 

Num.  2^8.  Eífiatutos  da  Capella  Ducal  de  Villa  Viçofa,  pag.  574. 
Num.  259.  Alvará  porque  ElRey  concede  aos  Lapellaens ,  e  pejjoas  do  ftrvi- 

ço  da  Capella  de  Villa  Viçofa  açougue  de  carne  ,  e  peixe,  pag.  587. 
Num.  260.  Condkoens  com  que  o  Duque  D.  T  btodofio  II.  fundou    a  Cafa 
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PROVAS 
DO  LIVRO  VI. D  A 

HISTORIA 

GENEALÓGICA 

CASAREAL 
PORTUGUEZA. 

Contiauaõ  ai  Trovas  do  dito  Livro  fromettidas  5  que  naÕ 
couber  ao  no  Tomo  111. 

Renuncia  ,  que  fez  Martim  Affonfo  de  Soiifa  das  coufas  ,  que  lhe 

pertenciaõ ,  que  feu  pay  tinha  por  doação  dos  Duques  de  hra» 
gança  ,  a  quem  fervia  ,  quando  pajfou  para  o  Jerviço  da 

Ca/a  Real.     Original  ,  que  tirey  do  Archivo  da 

Cafa  de  Bragança ,  onde  eftá. 

Aibaó  quantos  cfta  prcfcnte  cfcritura  de  concerto,  e  obrigação  An.  1520. 
virem  que  no  anno  do  Nafcimento  dcNoflb  Senhor  Jefu  Chrif- 
to  de  mil  c  quinhentos  c  vinte  annos ,  cn  vinte  c  oito  dias  do 
mez  de  Junho  cm  Villa-Viçoía  nascafas  do  Rcgengo  do  Duque 
meu  Senhor  ,  em  prefença  de  my  Taballiao  geral  ,  e  das  teftemu- 

nhas  abaixo  nomeadas  parecco  Martim  Affonfo  de  Souía  filho  mayor 
de  Lopo  do  Souía  Avo  do  dito  Senhor  ,  e  Alcaide  mor  de  Bragança  , 
c  diire  ,  que  por  quanto  elle  por  lhecomprir,  c  relevar  viver  CÓmEl- 
Rey  noflo  Senhor  pedira  licença  para  iilb  ao  Duque  de  Bragança  &c. 
meu  Senhor  ,  e  por  ao  dito  Senhor  aprazer  de  lha  dar  ,  e  fazer  com  Sua 
Alteza  que  o  tome  por  quanto  Sua  Alteza  o  nao  queria  tomar  .  ciie 
por  cfta  cfcritura  prometia  de  nunca  em  nenhum  tempo  lhe  requerer 
por  fy  ,  nem  por  outrem  que  otornafle  a  tomar  ,  nem  que  lhe  deite  ne- 

nhuma coufa  das  que  a  leu  pay  o  dito  Senhor  tinha  prometido  rara 
Tom.lV.  A  filho 
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filho  por  Cartas,  eAlvarazes,  nem  ainda  que  o  dito  Senhor  lhe  defle 
de  lua  vontade  lho  nom  tomaíTe  ,  nem  aceitaíTe ,  nem  recebeíTe  ,  e  ifto 
prometia  afy  ,  e  dava  fua  fé ,  e  preito ,  e  menagem  ,  que  loguo  deu 
como  fidalguo  htia ,  e  duas  ,  e  três  vezes  en  mãos-  de  my  Taballiaõ  a 
boa  fé  ,  fem  magoa ,  e  fazendo  o  contrario  foíle  ávido  por  infame ,  e 
quebrantador  de  fua  menagem  ,  e  por  fer  afy  feu  propolito ,  e  vonta- 

,  de  fem  conftrangimento  de  ninguém  a  (finei  efta  efcritura ,  e  pede  por 
mercê  a  EIRey  noífo  Senhor  fe  mifter  fizer  cumpra  a  menoridade  que 
elle  tem  de  vintacinquo  annos  por  quanto  elle  fer  agora  de  vinte  an- 
nos  ,  teftemunhas  que  prefentes  foraó  Manoel  da  Foníeca  ,  e  Jorge  dal- 
mejda  Cavalleiros  da  Cafa  do  dito  Senhor ,  e  Dioguo  Figeira  Efcrivaó 
da  Camera  do  dito  Senhor  ,  e  outros  ,  e  eu  Jorge  Lourenço  Tabal- 

liaõ geral  por  EIRey  noifo  Senhor  nas  coufas  do  Duque ,  e  nas  que 
por  feu  mandado  fizer  que  efto  eferevi  ,  e  em  ello  meu  publico  final 
fiz  que  tal  he  nom  feja  duvida  nom  he  apagado  porque  o  fiz  por  ver- dade. 

Nós  EIRey  fazemos  faber  a  quantos  efte  noífo  Alvará  virem  que 
vimos  efta  efcritura  acima  eferita  ,  e  por  alguns  juftos  refpeitos ,  que  a 
iílb  nos  movem  ,  de  noífa  certa  feiencia  ,  e  próprio  moto ,  poder  Real , 
e  abfoluto  confirmamos ,  e  aprovamos  a  dita  efcritura  como  nella  he 
conteúdo  foprindo  nella  o  defeito  da  menoridade  do  dito  Martim  Af- 
fonfo ,  e  qualquer  outro  de  feito  ,  ou  de  direito  que  nefta  efcritura  aja  , 
ou  contra  elía  fe  polTa  dizer  ,  e  aleguar  porque  afy  ho  avemos  por 
noífo  ferviço ,  e  bem  das  partes ,  e  o  dito  Martim  AíFonfo  recebemos 
por  nollo  o  Duque  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  requerer 
como  em  cima  faz  menção  ,  e  queremos ,  e  nos  praz  que  efte  Àlvara 
valha  como  Carta  por  nós  aífinada  ,  e  paflada  por  nofla  Chancellaria , 
e  aflcelada  do  noífo  fello  fem  embargo  da  ordenação  ,  e  de  efte  naó  fer 
paliado  pellos  oíficiaes  da  Chancellaria  de  noífa  Camera  feito  em  Évo- 

ra a  dous  dias  de  Julho  ,  o  Secretario  o  fez  15*20. 
REY. 

Carta  de  Confirmação  delRey  D.  Manoel,  emane  efta  incorporada 

a  doação ,  que  EIRey  D.  Duarte  confirmou  do  Condado  àa  Villa 

de  Arrayolos  ,  de  Évora- Monte  ,  V illa-E ermofa  ,  dfiumar ,  Lo- 

gomei ,  e  de  Villa-V iço /a,  &c.  de  que  o  Conde /lavei fez  doação  a 
Jeu  neto  o  Duque  D.  Fernando  I.  E/lá  no  Cartório  da  Ca/a  de 

Bragança ,  maço  das  confirmações  antigas. 

Nuitl.  Çt*         n^m  ̂ anocí  Per  Sra9a  deDeos  Rey  de  Portugal ,  edosAlgarves 

\        ''+'       JL/daquem,  e  dalcm  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine.  A  quantos  ef- 
All.1443.  ta.noflà  Carta  virem  fazemos  faber  que  por  parte  de  D.  James  Duque 

de  Bragança,  e  de  Guimarães  &c,  meu  muito  amado,  e  prezado  fobri- 
Jiho  ,  nos  foy  apprefentada  hua  Carta  de  Confirmação  dclRey  D.  Edu- 

arte 



da  Cafa  T&al  Tortugue^a.  3 
arte  meu  avó  que  Deos  aja ,  feita  cm  SancTarcm  nove  dias  do  mes  de 
Oclubro ,  pocRuy  Galvão  na  era  de  mil  quatrocentos  trinta  etres,  a£ 
finada  por  elle ,  e  ailellado  do  leu  folio  do  chumbo  ,  per  a  qual  Carta 
confirmou  outra  Carta  do  Condeílabre  D.  Nuno  Alvares  Pereira  ,  fei- 

ta cm  Borba  a  quatro  dias  do  mez  de  Abril  era  de  mil  quatrocentos  e 
leílenta,  em  que  antre  outras  coulas  fez  doação  ao  Conde  daRayol- 
los  feu  netto  do  Condado  ,  e  villa  da  Rayollos ,  e  da  Villa  de  Evora- 
monte  com  luas  rendas  ,  e  direitos  ,  e  de  villa  fermolà  ,  e  da  Chancella- 
ria  cominas  rendas,  e  direitos,  e.doAlfumar  com  luas  rendas,  e  direi- 

tos ,  e  de  legomel ,  e  de  Villaviçofa  com  luas  rendas ,  e  direitos ,  e  da 
villa  de  Portel  com  luas  rendas,  c  direitos  ,  e  davidigeira  com  fuás  ren- 

das ,  e  direitos  ,  e  da  villa  de  frades  com  íiias  rendas  ,  e  direitos  ,  e  de 
villa  Alva,  e  de  villa  Ruiva  ,  das  quaes  villas ,  e  lugares,  rendas,  e 
direitos ,  lhe  fez  doação  com  fuás  jurdiçoés  eiveis ,  e  crimes  com  feus 
Caftellos  das  menagens,  e  dos  padroados  das  Igrejas  das  ditas  villas,  e 
lugares ,  e  aífy  meimo  do  padroado  da  Igreja  de  Saó  Salvador  de  El- 

vas ,  para  que  ouveífe  todo  livre  ,  e  izentamente  de  juro  ,  ederdade 
mero  mixto  império  para  todo  fempre  para  elle ,  e  todos  feus  defeen- 
dentes  ,  que  depois  delle  vieflem  ,  alfy  ,  e  pela  guiza ,  que  o  elle  avia, 
e  lhe  ELRey  tinha  dello  feito  mercê  ,  e  doação ,  fegundo  na  dita  Carta 
de  Confirmação  todo  mais  largamente  he  contheudo.  Pedindonos  o 
dito  Duque  meu  fobrinho  por  mercê  ,  que  lhe  confirmaíTemos ,  e  ou- 
velícmos  por  confirmada  adita  Carta,  aífy  como  nella  era  contheudo, 
evilto  por  nós  feu  requerimento,  e  querendolhe  fazer  graça,  e  mercê, 
temos  por  bem  ,  e  lha  confirmamos  ,  eavemos  por  confirmada  ,  aífy,  e 
na  manjira  que  fe  nella  conthem  ,  e  fe  mifter  faz ,  vifto  o  devido  que 
o  dito  Duque  meu  fobrinho  comnofeo  há ,  e  os  muitos  ferviços ,  que 
os  donde  elle  defeende  à  Coroa  de  noílbs  Reynos  fizeraó  ,  e  aífy  os 
que  ao  diante  delle  elperamos  receber ,  com  outros  bóos  rcfpeitos  que 
nos  a  ello  movem  ,  e  querendolhe  fazer  graça ,  e  mercê  de  nolío  motu 
próprio  ,  certa  feiencia ,  livre  vontade  ,  poder  Real ,  e  abfoluto  ,  lha 
damos  ,  doamos,  e  fazemos  pura,  e  irrogavel  doação,  e  mercê  deíle 
dia  para  todo  fempre,  para  elle,  e  todos  feus  herdeiros,  e  fuccelfores, 
e  defeendentes  de  todo  o  em  a  dita  Carta  contheudo  pela  guiza ,  e  ma- 

neira ,  que  em  cila  faz  menção  ,  e  porem  mandamos  aos  Voadores  de 
noíTa  fazenda  ,  e  ao  nolló  Corregedor  da  Comarca ,  Juizes  ,  e  Juítiças  , 
Contadores,  Almoxarifes,  Eibtivaés,  c  peilbas  outras,  a  que  efta  nolfa 
Carta  for  moftrada  ,  c  o  conhecimento  delia  pertencer  ,  que  façaó  com- 
prir ,  e  guardar  a  dita  nofla  Carta  de  Confirmação  ,  doação  ,  e  mercê  , 
aífy  como  per  nos  hé  mandado,  doado  ,  o  confirmado  ,  fem  embargo 
dequaefquei  leis,  grozas  ,  e  ordenações,  foros,  façanhas,  eoppinioés 
dcDoclorcs,  cCapittulos  deCortes,  que  contra  iílo  fejaó,  porque  em 
quanto  contra  iílo  forem ,  os  avemos  por  revogados ,  e  annullados  ,  c 
de  nenhum  vigor,  c  queremos  que  cila  nolfa  Carta  valha,  c  tenha  aTy 
como  nella  hé  contheudo  ,  metendo  logo  de  pofle  o  dito  Duque  meu 
fobrinho  de  todo  o  que  dito  hé  ,  como  pernos  hé  mandado,  e  per  ef- 

ta imo  mcfmo  lhe  damos  iugar,  eauthoridade  deque  elle  perfy,  eper 
feus  officiaes  poíTa  ,  e  tome  ,  e  mande  tomar  as  poíTes  das  ditas  coulas 

Tom.  IV.  Aii  con- 
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contheudas  na  dita  Carta ,  e  de  cada  huma  delias ,  a  qual  queremos  que 
tenha  ,  e  valha ,  e  haja  vigor ,  e  effeito  aífy  como  fe  per  authoridade  de 
noíTas  Juftiças  ie  fizeffe  ,  por  quanto  aíTy  o  avemos  por  bem  ,  e  hé  nof- 
fa  mercê ;  e  em  teftemunho  ,  e  por  firmeza  dello  ,  Uie  mandamos  dar  ef- 
ta  Carta  aífmada  por  nós,  e  aífellada  do  noíTo  fcllo  do  chumbo.  Dada 
em  a  noífo  Villa  de  Villa  franca  ,  dezafeis  dias  de  Agofto  ,  Gafpar  Ro- 

drigues afez  anno  donafcimento  denoíTo  Senhor  Jefus  Chriílo  de  mil 
quatrocentos  noventa  e  féis. 

Carta  de  Confirmação  delRey  Dom  Manoel  da  Villa  de  Borba  ao 

Duque  D.  Jayme.     E/lá  ao  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança , 
maço  das  Doações. 

NllIU.  p  d..  r\Om  Manoel  per  graça  deDeos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Alguarves 
An  iaq6  JLfdaquem,  e  dallem  mar  em  Africa,  Senhor  de  Guine:  A  quantos 

^'  '  efta  noífa  Carta  virem  fazemos  faber  que  por  parte  de  D.  James  Du- 
que de  Braguança ,  e  de  Guimarais  &c.  meu  muito  amado  ,  e  prezado 

fobrinho  ,  nos  foy  apprefentada  híía  Carta  de  Confirmação  delRey 
Eduarte  meu  Avo  cuja  Alma  Deos  haja  feita  em  SancTarem  a  nove  dias 
do  mez  de  Oclubro  per  Ruy  Galvão  na  era  de  mil  e  quatrocentos  e 
trinta  c  três  aífinada  per  elle ,  e  afellada  do  feu  fello  do  chumbo  per 
a  qual  confirmou  hua  Carta  do  Condeftabre  D.  Nuno  Alvares  Pereira 
feita  cm  Borba  a  quatro  dias  do  mez  de  Abril  era  de  mil  quatrocentos 
efe/Tenta,  em  que  antre  outras  coufas  fez  doação  ao  Conde  deArrayo- 
los  feu  netto  da  Villa  de  Borba  com  todas  fuás  rendas  ,  e  direitos  ,  e 
jurdiçaó  eivei ,  e  crime  mero  mifto  império  ,  e  com  o  Caftello ,  e  pa- 

droados das  Igrejas  pêra  que  a  ouveífc  livre,  e  ifentamente  de  juro  ,  e 
herdade  pêra  todo  fempre  pêra  elle ,  e  todos  feus  herdeiros ,  e  defeen- 
tes  que  depois  dclle  vieífem,  aífy  ,  epela  guifa  que  a  elle  havia,  e  lhe 
EIRey  delia  tinha  feita  mercê,  e  doação  fegundo  na  dita  Carta  de  Con- 

firmação todo  mais  larguamente  he  contheudo.  Pedmdonos  o  dito 
Duque  meu  fobrinho  por  mercê  que  lheconfirmaífemos ,  e  ouveífemos 
por  confirmada  a  dita  Villa  de  Borba  pella  maneira  que  em  a  dita  Carta 
hé  contheudo,  evifto  pernos  feu  requerimento  ,  e  querendolhe  fazer 
graça  ,  e  merce  temos  por  bem  ,  e  lha  confirmamos  ,  e  havemos  por  con- 

firmada aífi ,  epclla  guifa  que  feemella  contem,  efemiíler  faz  vifto 
o  divido  que  o  dito  Duque  meu  fobrinho  comnofeo  há ,  e  aos  muitos 
ferviços  que  os  donde  elle  defeende  a  Coroa  denoífos  Reynos  fizeraó, 
eaííi  aos  que  ao  diante  dclle  efperamos  receber  com  outros  bons  ref- 
pcitos  que  nos  a  cllo  movem,  e querendolhe  fazer  graça,  e merce  de 
noífo  motto  próprio  ,  certa  feiencia ,  livre  vontade ,  poder  real ,  e  ab- 
faluto  lhe  damos,  doamos,  e  fazemos  pura,  eirrevoguavel  doação  deC- 
te  dia  pera  todo  fempre^pera  elle ,  c  todos  feus  herdeiros ,  e  fucceílb- 
res  ,  e  defeendentes  da  ditaYilIa  de  Borba  com  todas  fuás  rendas,  e  di- 

reitos ,  e  jurdiçaõ ,  Caltel  1  o  ,Nc  padroados  de  Igrejas  pella  guifa,  e  ma- 
neira que  em  a  dita  Carta  hé  contheudo  ,  c  porem  mandamos  aos  Vea- 

dores  de  nofia  fazenda  ,  e  ao  noífo  Corregedor  da  Comarca ,  Juizes  ,  e 

juíli- 
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juftiças,  Contador  ,  Almoxarifes  ,  e  Efcrivãis,  epeíToas  outras  a  que  ef- 
ta  nolfa  Carta  for  moftrada  ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer  ,  que 
íhçaó  comprir,  c  guardar  a  dita  noíTa  Carta  de  Confirmação  ,  doação, 
e  mercê ,  afli  como  per  nós  hé  mandado ,  doado  ,  e  confirmado  fem  em- 

bargo dequaefquer  leis,  grofas,  e  ordenaçóis ,  foros,  façanhas,  oupe- 
nioins  de  Doclores  ,  e  Capitólios  de  Cortes  que  contra  iíto  fejaó  ,  por- 

que em  quanto  contra  efto  forem  os  havemos  por  revoguados ,  e  anul- 
lados,  e  de  nenhum  vigor,  e queremos  que  efta  nofla  Carta  valha,  e 
tenha  afli  como  nella  hé  contheudo  metendo  logo  de  poíTe  o  dito  Du- 

que meu  fobrinho  da  dita  Villa  com  todo  o  que  dito  hé  como  pernos 
hé  mandado  ,  e  per  efta  iflb  mel  mo  lhe  damos  luguar ,  e  authoridade 
que  elle  per  fi ,  e  per  feus  officinis  poífa,  e  tome ,  e  mande  tomar  a  pof- 
íe  delia,  a  qual  queremos  que  tenha,  e  valha ,  e  haja  vigor,  eeftéito 
afli  como  fe  per  authoridade  de  noífas  juíliças  íe  fizeíTe  por  quanto  aííl 
o  havemos  por  bem  ,  e  he  noíTa  merce  fem  embargo  iífo  mefmo  de  ou- 

tra qualquer  doação  ,  ou  doaçôis  ,  ou  merce  que  por  qualquer  maneira 
que  feja  a  outrem  da  dita  Villa  foíTe  feita,  por  quanto  per  eíla  nolía 
Carta  queremos  que  naó  valha  ,  nem  haja  luguar,  e viger  ,  nem  força 
fem  embargo  dequacfquer  claufullas  nellns  contheudas  porque  aífim  o 
havemos  por  noífo  ferviço  ,  e  bem  de  noftbs  Reynos  .  e  em  teftemunho, 
c  por  firmeza  dello  lhe  mandamos  dar  eíla  Carta  aífinada  per  nós ,  e 
afellada  do  noífo  fello  do  chumbo  ,  dada  em  a  Villa  de  Torres  Vedras  a 
vintte  dias  de  Agofto  Pedro  Lopez  a  fez  anno  de  noíTo  Senhor  Jefus 
Chrifto  de  mil  e  quatrocentos  e  noventa  e  féis. 

Carta  de  Confirmação  dei  Rey  D.  Manoel  ao  Duque  de  Bragança , 
e  Giúmaraens  D.  fayme,  das  mercês  feitas  ao  Condejhavel  Jeu 

vi  favo  ,  a  Jeu  tio  o  Marquez  ,  e  ao  Duque  f cu  pay.  Ejlá 
na  Torre  do  Tombo  no  íiv.  j,  dos  Myjiicos  pag..ó $. 

DOm  Manoel  per  Graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algarves 
daquem  e  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  &c.  A  quantos  Num.  P5* 

efta  noíTa  carta  virem  fazemos  faber  que  por  parte  de  D.  James  Duque  a  n  1407. 
de  Bragança  ,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobri- 

nho, mefoy  aprefentada  fua  carta  de  confirmação  dclRey  D.  Afoníb  o 
quinto  meu  Tio  que  Deos  aja  afinada  por  elle  e  afellada  do  feu  fello 
pendente  ,  da  qual  o  theor  tal  he.  Dom  Aífonfo  per  Graça  de  Deos  Rey 
de  Caftella  ,  e  de  Liaó ,  de  Portugal  c  de  Toledo  de  Galiza  de  Sevilha 
de  Córdova  ,  de  Murcia  de  jaem  ,  dos  Algarves,  daquem  c  dalém  mar 
em  Africa  ,  das  Aljaziros  de  Gibraltar  Senhor  de  Bifcaya  e  de  Mofina: 

A  quantos  efta  minha  Carta  virem  ,  faço  faber  que  o  Duque  de  Gui- 
marães ,  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  me  dille  que  pelos 

Revs  paílados,  e  por  my  foraó  dadas  cartas  de  privilégios  e  graças  fpi- 
ciaes ,  per  Cartas  e  Alvarás  ao  Condeftabrc  feu  bifavo ,  e  a  íéu  tio  o 
Marques  ,  e  ao  Duque  feu  pay  ,  que  me  pedia  lhe  confirmaíé  os  ditos 
privilégios  ,  c  graças  fpcciacs  em  fua  peílba  ,  e  de  feu  filho  primeiro 

herdeiro 
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herdeiro ,  e  viílo  o  devido  que  o  dito  Duque  comigo  ha  e  a  rezaó  de 
feus  merecimentos,  me  convém  epraz,  de  lhes  reformar  e  confirmar,  e 
porem  mando  a  todos  os  meus  corregedores  juizes  e  juftiças  ,  e  aos 
veadores  de  minha  fazenda  ,  Contadores  ,  Almoxarifes  e  recebedores , 
dos  meus  reynos ,  e  quaefquer  outras  peííbas  ,  a  que  o  conhecimento 
deito  pertencer  per  qualquer  guiía  que  feja ,  que  lhe  cumpraó  ,  e  guar- 

dem e  f  açaõ  cumprir  e  guardar  todos  os  ditos  privilégios ,  e  graças  ,  afy 
e  pela  guiía  que  pollo  dito  Duque  he  pedido ,  e  por  my  lhe  he  com- 
firmado  ,  e  lhos  fazer  comprir  e  guardar,  non  indo  contra  ello  em  par- 

te nem  em  todo ,  porque  affy  he  minha  mercê  ufarem  delles  aífy  e  pe- 
la guiía  e  maneira  que  os  fobreditos  delias  uzaraó  em  fuás  vidas ,  e  o 

dito  feu  pay  ufou  ategora  e  em  teítemunho  deilo  ,  lhe  mandei  dar  ef- 
ta  minha  Carta  aííinada  por  my  e  afellada  do  meu  feilo  pendente  da- 

da em  a  muy  nobre  Cidade  de  Lisboa  a  dezanove  dias  do  mes  de  Janei- 
ro João  da  fonfeca  a  fez  anno  do  nafcimento  de  nofo  Senhor  Jefu 

Chrifto  de  mil  e  quatrocentos  e  fetenta  e  oito.  Pedindonos  o  dito  Du- 
que meu  fobrinho  por  mercê  que  lhe  confirmaflemos  e  ouveíTemos  por 

comfírmada  a  dita  Carta  ,  aíTy  como  nella  era  contheudo ,  e  viílo  por 
nos  feu  requerimento  ,  e  querendolhe  fazer  graça  e  mercê  ,  temos  por 
bem  e  lha  comfirmamos  ,  e  avemos  por  comfirmada ,  alfy  e  na  maneira 
que  fe  nella  contem,  e  mifter  fas  viílo  o  divido  que  o  Duque  meu  fo- 

brinho comnofco  ha  e  aos  muitos  ferviços  ,  que  os  donde  elle  defcemde 
à  Coroa  de  nofos  reynos  fizeraó  ,  e  aífy  aos  que  ao  diante  delles  efpera- 
mos  receber  ,  com  outros  bons  refpeitos  que  nos  a  ello  movem  e  que- 

rendolhe fazer  graça  e  mercê  de  nofo  moto  próprio  certa  fciencia  li- 
vre vontade,  poder  real  eabfoluto  lhe  damos,  concedemos  e  outorga- 
mos os  ditos  privilégios ,  e  graças  ,  e  queremos  que  em  todo  e  por  to- 

do fe  cumpra  e  guarde  como  em  eíla  Carta  he  conteúdo  fem  embargo 
dequaefquer  leys  grofas  ordenações  foros,  façanhas  opiniões  dedouto- 
tores  e  Capítulos  de  Cortes  que  contra  eílo  fejaó  porque  em  quanto 
contra  eílo  forem  os  avemos  por  revogados ,  e  anullados  e  de  nenhu  vi- 

(  Not^- )  gor  ,  e  queremos  que  eíla  nofa  Carta  valha  ,  e  tenha ,  affy  como  nella 
A\\m  ejta  no  tranfum-  £az  mençaõ  ?  porem  mandamos  a  todos  os  nofos  Corregedores ,  juizes 

e  juftiças  e  a  outras  quaefquer  peííbas,  a  que  eíla  nofa  Carta  for  mof- 
trada  e  o  conhecimento  delia  pertencer ,  que  a  cumpraó  e  guardem ,  e 
façaó  cumprir  e  guardar ,  como  nella  he  conteúdo  fem  duvida  nem  em- 

bargo algum  que  a  ello  ponhaó  ,  porque  aífy  he  nofa  mercê,  e  por  fir- 
meza dello  lhe  mandamos  dar  eíla  Carta  afinada  por  nos,  e  afellada  de 

nofo  fello  pendente ,  dada  na  Villa  de  Palmela  a  vinte  e  oito  dias  de 
Junho  Gafpar  Rodrigues  a  fez  anno  do  nafcimento  de  nofo  Senhor  Je- 

fu Chrifto  de  mil  e  quatrocentos  e  noventa  e  fete  annos. 

Carta 
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Carta  delR  ey  D.  Manoel ,  em  que  faz  mercê  ao  "Duque  D.  Jayme de  juro  ,  e  herdade  da  Vi  lia  de  Ourem ,  com  todos  /eus  Padroap 

dos.  Cartório  da  Cafa  de  Bragança ,  maço  das  Doações 

antigas, 

DOm  Manoel  per  graça  deDeos  Rey  de  Portugal,  e  dos  Algiiarves  Num.  c6 

daquem  ,  e  dallem  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  ;   A  quantos     .  "  ~ 
efta  noífa  Carta  virem  fazemos  faber  que  por  parte  de  D.  James  Du-  An.  1490. 
que  de  Bragança ,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  ,  e  prezado 
fobrinho  nos  foi  apprefentada  hua  Carta  delRey  D.  Eduarte  meu  Avo 
cuja  alma  Deos  haja  aííinada  por  elle  ,  e  aíTellada  com  o  feu  fello  de 
chumbo  ,  em  a  qual  Carta  he  conteúdo  que  o  dito  Senhor  Rey  confir- 

mou a  D.  Affonfo  que  depois  foi  Marques,  de  Ourem,  outra  Carta  do 
Condeftable  feu  Avo ,  em  que  lhe  fazia  pura  ,  e  irrevogável  doação  an- 
tre  vivos  valledoura  daquelle  dia  para  todo  íempre  ,  que  nunca  podef- 
fe  fer  revogada  ,  pêra  fi ,  e  pêra  todos  feus  filhos ,  e  nettos  que  delle 
defcendelfem  da  judaria  da  noífa  Cidade  de  Lisboa  ,  e  dos  feus  paços  da 
dita  Cidade  ,  e  todollos  reguengos  do  termo  delia,  e  do  feu  lugar,  e 
regenguo  deCollares,  e  do  barco  de  Sacavém  ,  e  das  rendas,  e  direitos 
de  riomavor,  e  do  reguengo  de  Alviella  ,  e  do  Condado  ,  e  villa  de  Ou- 

rem ,  e  de  Porto  de  moos ,  que  o  dito  Condeftable  tinha  da  Coroa  do 
reino  contodallas  rendas  ,  direitos  ,  foros  ,  trebutos  ,  jurdiçoes  Civeis  , 
e  crimes  ,  e  dos  Caftellos  das  menag^s  dos  ditos  luguares  onde  os  ou- 
veífe  ,  e  dos  padroados  das  Igrejas  das  ditas  villas ,  e  luguares  ,  que  ou- 
veíle  todo  livre ,  e  izentamente  de  juro  ,  e  herdade ,  mero  mifto  im- 

pério pêra  todo  fempre  ,  pera  elle  ,  e  pêra  todos  feus  defeendentes , 
que  deoois  delle  vieífem  ,  afll  ,  e  pella  guifa  que  elle  todo  havia,  e 
lhe  dello  era  feita  mercê ,  e  doação  ,  com  tal  condição  que  fe  o  dito 
D.  Affonfo  falleceífc  per  morte  fem  filho  ,  ou  filha  lidimos  ,  que  as  di- 

tas villas,  e luguares,  reguengos,  rendas,  direitos,  paços,  e padroados 
delgreias,  ficaífe  todo  a  D.  Fernando  feu  irmaó  outrofi  netto  do  dito 
Condeftable ,  fegundo  mais  compridamente  em  a  dita  doação  he  con- 
theudo  ,  c  por  quanto  nós  hora  per  outra  noífa  Carta  confirmamos ,  e 
fizemos  doação ,  e  mercê  ao  dito  Duque  meu  fobrinho  ,  de  todallas 
coufas  contheudas  em  a  dita  Carta  tirando  fomente  a  villa  de  Ourem  , 
c  o  reguengo  de  Coifares  ,  c  elle  nos  pedio  por  mercê  que  nos  prouveífe 
lhe  confirmar,  e  haver  por  confirmada  iífo  mefmo  a  dita  villa  de  Ou- 

rem na  forma  ,  e  maneira  contheuda  na  doaçaó  que  o  dito  D.  Affonfo 
feu  Tio  delia  tinha,  evifto  per  nos  feu  requerimento,  c  querendolhe 
fazer  graça  ,  e  merce  temos  por  bem  ,  c  lha  confirmamos,  c  havemos  por 
confirmada  ,  aífi  ,  e  taó  inteiramente  como  cm  cila  faz  menção  ,  e  fe 
mcft:r  faz  ,  vifto  o  devido  que  o  dito  Duque  meu  fobrinho  comnofi- 
co  há  ,  c  aos  muitos  ferviços  que  os  donde  elle  defeende  à  Coroa  de 

noflbs  reinos  6*zera6,  caH!  aos  que  delle  ao  diante  efperamos  receber, 
com  outros  bons  rcfpeiros  que  nos  a  cllo  movem  ,  e  querendolhe  fizer 

gra-;a  ,  c  merce  ,  de  nolíb  motto  próprio  ,  certa  feiencia  ,  livre  vonta- 

de, 
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de,  poder  real,  eabfoluto  lhe  damos,  doamos,  fazemos  pura,  eirre- 
voguavel  doação  ,  e  mcrce  deite  dia  pêra  todo  fempre  ,  pêra  elle  ,  e  to- 

dos feus  herdeiros ,  c  fucceflbres ,  c  defcendentes  da  dita  villa  de  Ou- 
rem pela  guitfa  ,  e  maneira  que  em  a  dita  carta  ,  e  doação  hé  con- 

theudo ,  e  porem  mandamos  aos  veadores  de  nolTa  fazenda ,  Correge- 
dor da  Comarca,  Juizes  ,  juítiças,  Contadores  ,  Almoxarifes  ,  elcrivaes, 

e  peíToas  outras  á  que  eíta  nolla  Carta  for  moítrada ,  e  o  conhecimen- 
to delia  pertencer ,  que  façaó  comprir  ,  e  guardar  a  dita  noíTa  Carta 

de  Confirmação  ,  doação  r,  e  mercê  ,  afli  como  per  nos  hé  mandado , 
doado ,  e  confirmado ,  fem  embargo  de  quaefquer  leys ,  groías ,  orde- 

nações ,  foros  ,  façanhas  ,  oupiuioés  de  Doclores ,  e  capitólios  de  cor- 
tes que  contra  ilto  fejaó  ,  porque  em  íquanto  contra  eito  forem ,  os 

avemos  por  revoguados ,  e  anuliados  ,  e  de  nenhu  vigor  ,  e  queremos 
que  eíta  noíTa  Carta  valha,  c  tenha  alli  como  nella  he  contheudo ,  me- 

tendo loguo  depoTe  o  dito  Duque  meu  fobrinho  da  dita  Villa  como 
per  nós  hé  mandado  ,  e  per  efta  illb  mefmo  lhe  damos  luguar  ,  e  autho- 
ridade  que  elle  per  li ,  e  per  feus  ofiiciaes  poífa  tomar  ,  e  mande  tomar 
a  poífe  da  dita  villa  contheuda  na  dita  Carta  ,  a  qual  queremos  que  te- 

nha ;,  e  valha  ,  e  haja  vigor ,  e  eifeito  aífi  como  fe  per  autheridade  de 
nollas  juítiças  fe  fizelfe ,  por  quanto  aífi  o  avemos  por  bem  ,  e  he  noíTa 
mercê ,  e  eito  fem  embargo  iifo  mefmo  de  qualquer  outra  doação ,  ou 
mercê ,  que  da  dita  villa  KIRey  Dom  Joaó  o  íegundo  meu  Senhor  que 
Deos  haja  a  outrem  teveíTe  feita ,  por  quanto  per  efi.a  noíTa  Carta  que- 

remos que  naõ  valha,  nem  haja  luguar,  vigor,  nem  força  ,  falvo  eíta 
que  hora  aífi  como  dito  he  havemos  por  l  em  de  confirmarmos  ,  e  fa- 

zermos doação ,  e  mercê  como  deffeito  fazemos  ao  dito  Duque  meu 
fobrinho  na  maneira  fobredita  ,  porque  aíh  nos  praz  dello ,  e  henoífa 
mercê  ,  e  por  firmeza  de  todo  lhe  mandamos  dar  eíta  noíla  Carta  aflina- 
da  per  nos  ,  e  aífellada  com  o  noífo  fello  de  chumbo  ,  dada  em  Alcou- 
chete  a  dezanove  dias  do  mes  de  Julho  ,  Joaó  de  Afonieca  a  fez  anno 
de  noíTo  Senhor  Jclus  Chriílo  de  mil  quatrocentos  noventa  e  féis  an- nos. 

Carta  de  Confirmação  de/R  ey  Dom  Manoel  ao  Duque  D.  Jayme , 

dos  Padroados  da  Villa  de  Gulmaraens.  Original  eflá  no  Car- 
tório da  Cajá  de  Bragança  ,  maço  de  Guimaraens. 

Num  QH  TT^^m  ̂ anoc^  Per  SraÇa  de  Deos  Rey  de  Purtugal  ,  edosAlgarves 
•  y  /•  JL^daaqucm  ,  e  daalem  ,  rnaar  cm  Africa,  Senhor  de  Guine.  A  quan- 

An.  149o.  tos  cita  nofla  Carta  virem  fazemos  faber  que  por  parte  de  D.  James 
Duque  de  Bragança ,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  ,  e  preza- 

do fobrinho  me  foy  aprefentada  huma  Carta  delRey  D.  Affonfo  meu 
Tio  que  Deos  aia  aflinada  por  elle  ,  e  aífelíada  do  íeu  fe^o  pendente 
de  que  o  theor  tal  he.  Dom  Aíronftl  per  graça  de  Deos  Rey  de  Por- 

tugal J  e  do  Algarve,  Senhor  dé*€fepfci^  e  dalcacer  cm  Africa.  A  quan- 
tos eira  Carta  virem  fazemos  faber  ove  com fiando  nos  o  grande  divi- 

do que  ccmnoíco  tem  D.  Fernando  Comde  de  Guimarães  meu  muito 

amado 
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amado  fobrinho,  cos  muitos,  e  mui  ílngullares  ferviços  que  nós,  enof- 
fos  regnos  dclle  temos  recebidos,  e  elperamos  receber  ,  e  aíTy  pollo 
amor  que  Lhe  avcmos  temos  por  bem,  e  fazemoslhc  doação  ,  e mercê 
dos  Padroados  das  Igrejas  de  Santa  Maria  de  Oliveira  da  dita  villa  de 
Guimarães ,  c  detodallas  outras  Igrejas  ,  e Morteiros  da  dita  villa,  e  ter- 

mo, allV  ,  e  na  maneira,  que  lhe  temos  dada  a  dita  villa,  eaííi  como  as 
nos  avcmos  ,  e  nos  pertencem  de  direito,  c  nos  pertencer  poiTaó  por 
qualquer  guita  ou  maneira  ,  eque  elle  pofla  aprefentar  na  dita  Igreja, 
ou  Igrejas  ,  ou  Morteiros  ,  ou  dar  contentamento  fegundo  o  direito 
que  oella  temos  cada  vez,  c  quando  fe  vagarem  per  qualquer  maneira 
que  feaíTertarem  devagar  quem  lhe  aprouver  como  o  nos  podemos  de 
direito  fazer  e  no  fe podendo  da  dita  Igreja  de  Santa  Maria  de  Oliveira 
do  direito  da  dita  Villa  ,  nem  das  outras  Igrejas ,  eMoefteiros  delia  ,  e 
do  termo  fazer  permudaçooeês  ,  nem  outra  coufa  lem  autoridade  do  di- 

to Conde ,  aíli  como  o  nos  meimo  temos  de  direito  ,  porem  rogamos , 
e  encomendamos  ao  Arcebifpo  de  Braga  ,  e  a  feus  Vigairos,  e  a  quaeí- 
quer  outras  peflbas  ecreziafticas  ,  a  que  pertencer  que  confirmem  ,  e 
ajaó  por  bem  aprefemtadas  aaquellas  peíTbas  que  as  ditas  Igrejas,  eMo- 
eíteiros  aprefentar  o  dito  Conde,  ou  delTe  confentimento  per  fuás  Car- 

tas na  maneira  que  dito  avemos  lem  en.barguo  de  qualquer  Ordenação 
que  em  contrario  defto  lioaja  ,  e  por  fua  guarda  lhe  mandamos  dar  ci- 

ta Carta  aílinada  por  nos  ,  e  alíellada  do  noílb  fello.  Dada  em  a  noíTa 
Cidade  de  Cep  ta  féis  dias  do  mes  de  Março.  Affonfo  Garces  a  fez  an- 
no  do  nafeimento  de  noílb  Senhor  Jefu  Chrifto  de  mil  quatrocentos  íe- 
fenta  e  quatro  annos.  Pedindonos  o  dito  Duque  meu  fobrinho  por  mer- 

cê que  lhe  confirmalTemos  ,  e  ouveífemos  por  confirmada  a  dita  Carta 

a,Ti  ,  e  na  maneira  que  nella  he  contheudo  ,  e  nos  vifto  feu  requerimen- 
to ,  e querendolhe  fazer  graça,  e  merce  temos  por  bem,  e  lhe  confir- 

mamos ,  c  avemos  por  confirmada  a  dita  Carta  em  fua  vida  alfy  como 
em  eila  he  contheudo  fem  duvida  ,  nem  embsrgo  que  lhe  cm  ello  feja 
porto  porque  aíh  he  noíía  merce ,  e  mandamos  que  aííi  fe  cumpra  ,  c 
guarde  em  todo.  Dada  em  a  noíía  Cidade  devora  aosxxxj.  dias  domes 
de  Mayo.  André  Fernandes  a  fez  anno  do  nafeimento  de  noílb  Senhor 
Jefu  Chrifto  de  mil  quatrocentos  noventa  e  íeis. 

Carta  de  Fronteiro  mor  das  Comarcas  de  Entre  Douro,  e  Minho , 
e  Traz  os  Montes  ao  Duque  de  Bragança.      Ejfá  no  livro  2. 

dos  Myjíicos  pag.22^  na  Torre  do  Tombo, 

DOm  Manoel  &c.    A  quantos  cila  noíía  Carta  virem  Fazemos  fa-  NuiD.  Q  8 
ber  que  cfguardando  nos  ao  grande  divido  que  comnofeo  ha  Dom     . 

James  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  c  pre-    An.1406. 
zado  Íbbrinho  de  fy  como  he  tal  peíTba  cm  que  elhi  e  outras  mayores 
couzas  cabem  ,  e  nos  fervira  cm  ello  aíTy  como  cumpre  a  noílb  ferviço 
bem  proveito  c  deflençam  da  terra  e  dos  moradores  delia  e  querendolhe 
fazer  graça  e  merce     Temos  por  bem  e  nos  pras  que  daqui  em  diante 
feja  Fronteiro  mor  cm  as  nonas  Comarcas  dantre  douro  eminho  eTra- 
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los  montes  com  todallas  honras  poderes  privilégios  e  prehiminencias 
que  ao  dito  officio  e  carrego  pertence  aíTy  e  pela  maneira  que  o  forom 
os  Duques  feu  pay  e  feu  avô  que  Deos  haja  e  porem  mandamos  a  to- 
dollos  noíTos  Alcaydes  de  Caftellos  Corregedores  Juizes  e  juftiças  mei- 

rinhos officiaes  e  peífoas  a  que  efta  noíTa  Carta  for  moftrada  e  o  conhe- 
cimento delia  pertencer  por  qualquer  guiza  que  feja  que  daqui  em 

diante  hajam  o  dito  Duque  meu  fobrinho  por  noíTo  Fronteiro  mor  em 
as  duas  Comarcas  e  lhe  obbedeçam  e  cumpram  feus  mandados  em  todal- 

las couzas  que  ao  dito  officio  e  a  noíTo  íerviço  e  a  bem  do  dito  carre- 
go comprirem  fem  a  ello  puerem  duvida  nem  embargo  algum  porque 

aíTy  he  noíTa  mercê.  Dada  em  Villa  Franca  de  Xira  a  dezafeis  dias  Da- 
gofto  Pêro  Lopes  a  fez  Anno  do  nafcimento  de  noíTo  Senlior  Jezu 
Chrifto  de  mil  quatrocentos  noventa  e  féis  annos. 

Inftnicqcti  3  cjue  EIRey  D.  Manoel  deu  a  Lopo  deSoufa  fobre  o  ca* 
Jamento  do  Duque  Dom  Jayme.     Original  cila  no  Cartório 

da  SereniJ/ima  Ca/a  de  Bragança ,  donde  o  copiey ,  e 
diz  ajjim. 

NT  A    Maneira  que  vos  Lopo  de  Souza  haveis  de  tecr  em  Caftella  on- 
iNUm.yyt      jl\.  de  hora  vos  enviamos  acerca  do  cazamento  do  Duque  meu  mui- 
An.1497.         to  amado  e  prezado  fobrinho  com  D.  Joanna  deAragaó  filha  domuy 

alto  e  Excelente  e  Poderozo  Principe  EIRey  de  Caftella  meu  muito 
amado  e  prezado  Primo  he  efta. 

Primeiramente  dareis  noífas  cartas  de  crença  que  levais  a  EIRey 
e  aa  Raynha  e  aa  Princefa  meus  muito  amados  e  prezados  primos ,  e 
dirlhieis  acerca  deite  cafamento  todo  o  que  comvofco  falamos,  e prin- 

cipalmente direis  a  Princeza  que  pois  ela  haa  aprazer  que  o  dito  caza- 
mento fe  faça  ,  queria  tomar  cuidado  de  trabalhar  em  ello  ,  como  fe 

acabe  ,  naquelía  maneira  que  lho  milhor  parecer  avendo  refpeito  ao 
que  o  Duque  meu  fobrinho  e  a  quem  fua  Irmaam  he,  ecuja  filha  he, 
eque  aelle  cumpre  cazando  com  cila ,  foefteer  mayor  eftado  do  que 
faria  fendo  cazado  cm  outra  parte,  e  que  lhe  rogamos  muy  afecluo- 
zamcnte ,  que  em  todo  ordene  aquello  que  ella  vir  que  he  bem  e  lhe 
milhor  parecer.  Porque  pofto  que  a  dita  D.  Joanna  feja  fua  irmaã  vif- 
to  o  muito  devido  que  o  Duque  meu  fobrinho  com  ella  tem  ,  e  de  íl 
por  nofla  comtempraçaó  como  por  outras  muitas  rezoens  que  hi  aja  , 
avemos  por  certo  que  ella  no  ha  de  querer  que  fe  efto  faça ,  fcnaõ  aíi 
como  ao  Duque  pertencer. 

Depois  que  vos  convofco  entrarem  em  alguã  pratica  acerca  do 
dote  ,  direis  aquello  que  niííb  vos  temos  falado  e  podeis  dizer  que  ver- 

dade he  que  ao  dito  Duque  meu  fobrinho  fe  cometiaó  alguns  eazamen- 
tos  nelícs  Regnos  ,  eque  afinadamente,  o  Duq'ue  de  Medina  Sedonia, 
Ihediíva  com  lua  filha  dezouto  contos,  e  lhe  daria  mais,  eque  no  de- 

ve feer  menos,  pois  por  re/.om  de  feu  eftado  ,  o  cufto  hade  feer  mayor. 
As  arras  que  nos  parece  que  devem  feer ,  o  terço  do  dote  por- 

que neftes  Regnos  afim  fe  coftuma  ,  e  afim  fe  fez  aa  Duqueza  fua  May , 
minha 



da  Cafa  %eal  Tortugueça.  1 1 
minha  muito  prezada  e  amada  Irmaa  ,  e  ainda  aa  Infante  minha  muito 
prezada  e  amada  Senhora  Madre ,  e  fe  lhe  fazia  a  culta  do  feu  prato  e 
de  todos  léus  Servidores,  e  o  que  tocava  a  lua  peílba ,  e  mulheres  fe 
lhe  dava  todo,  eque  fe  iflo  ouverem  por  bem,  defeaíl  fazer  nos  pra- 

zerá dello  ,  e  aíi  o  aeentai.  Fmpero  fe  ante  quecerem  que  fe  lhe  de 
couza  certa ,  podereis  concertar  que  pêra  a  fua  peílba ,  prato  ,  mulhe- 

res ,  fervidores ,  officiaes,  e  beítas ,  lhe  lerão  dados  atee  outocentos  mil 
reis  cada  anno ,  e  cite  aveia  polas  rendas  Darrayolos ,  Porto  de  moos, 
e  no  reguengo  dalviela  ,  e  o  que  felecer  polias  rendas  de  Lisboa. 

Â  obrigação  do  dote  c  anãs  fareis  fegundo  forma  das  cartas  nof- 
fas  que  levais. 

Trabalhareis  que  a  mayor  parte  do  dito  Dote  do  dito  Cafamen- 
to ,  do  Duque  meu  fobrinho  lhefeja  logo  pago  porrezaô  de  correger 
e  reformar  lua  Caza. 

Outro  íi  que  por  quanto  clle  he  muito  encarregado  de  grandes 
Fidalgos  Criados  de  feu  Pay  ,  de  que  fe  no  pode  efeuzar  de  lhe  tomar 
fuás  rilhas.  Folgaríamos  de  fe  alentar  e  de  dar  hordem  de  fe  fazer  fun- 

damento ,  que  das  mulheres  que  a  dita  D.  Joanna  ,  conílgo  trouver  ave- 
rem  ca  de  licar  de  vivenda  com  ella  ,  as  menos  que  feer  polia ,  polas 
rezoens  fobre  ditas. 

Acerca  de  ricarem  iTo  inefmo  com  cila  alguns  OfHciaes  de  viven- 
da ,  iílo  nos  parece  efeufado  fegundo  mais  largamente  convofco  fala- 

mos ,  e  por  iiio  no  he  neeelíario  de  vos  aqui  dizermos  mais.  Efcrita  em 
Libremos  a  2 1  de  Fevereiro  de  1497. 

REY. 

Lugar  do  fello. 
Conde  de  Portalegre. 

Confirmação  ,  e  aprrovacao  do  Contrato  do  Ca/amento  do  Duque 

de  Brjgí.nça  D.  J aywe  com  a  Diujueza  D.  Leonor  de  Mcn- 
doeu,    Ejlã  na  Torve  do  Tombo  no  livro  2.  dos  Myfii- 

cos  ,  pag.  2)$. 

E\Ov\  Manuel  &c.  A  quantos  efta  noíía  Carta  daprovaçaô  eC°n-NIum  TOO 
'  rirmaçam  de  Contrato  virem.  Fazemos  íaber  que  por  parte  de  D. 

.James  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  firç.  meu  muito  amado  e  pre-  An.  I5C0* 
zado  fobrinho  ,  e  do  muito  honrado  e  magnifico  Dom  João  de  Guf- 
maõ  Duque  de  Medina  Sydonia  emosRegnos  dcCaftella  per  Pêro  def- 
topinhaó  Comendador  da  Ordem  de  Santiago  feu  Cavaleiro  como  feu 
fuíiciente  Procurador  nos  foi  aprezentado  o  Contrato  do  Cazamento 
dotte  e  arras  abaixo  eferito  antre  os  fobreditos  feito  e  contratado  por 
eile$  afirmado  com  o  dito  Duque  de  Bargança  cDona  Leonor  de  Men- 

donça filha  delle  dito  Duque  de  Medina  do  qual  o  theor  tal  he  como 
fe  legue  In  nomine  Domini  Saybam  quantos  eíle  cítormento  de  Con- 
trato  0  Cafamento  dote  e  arras  virem  que  no  anno  do  nafeimento  de 
nolTo  Senhor  Jczu  Cbriílo  de  mil  e  quinhentos  anãos  aos  onze  dias  do 
mez  de  Setembro  na  Cidade  dejisboa  dentro  na  Igreja  de  Sam  Chníto- 
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vaó  eftando  hy  prezente  Lopo  de  fouza  do  Confelho  delRey  noífo  fe- 
nhor Ayo  do  muy  Illuftre  excellente  fenhor  o  fenhor  Dom  James  fo- 

brinho  delRey  noíTo  fenhor  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  &c.  e 
Governador  de  fua  fazenda  como  Procurador  do  dito  fenhor  e  o  Co- 

mendador Pêro  Deftopinhaõ  Gavalleiro  da  Gaza  do  muy  Illuftre  e  muy 
magnifico  fenhor  o  fenhor  Dom  João  de  Guímaó  Duque  de  Medina 
Sydonia  &c.  feu  Contador  mayor  como  feu  Procurador  fegundo  am- 

bos fizeraó  certo  per  huns  públicos  eítromentos  que  logo  hy  moftra- 
rom  e  aprezentaraô  cujo  theor  hum  apoz  outro  tal  he  como  fe  adian- 

te fegue.  Em  nome  de  Deos  Amen  faybaõ  quantos  efta  Procuração  vi- 
rem que  no  anno  do  nafeimento  de  noíTo  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil 

quinhentos  annos  três  dias  do  mez  de  fetembro  junto  com  a  Cidade  de 
lisboa  nas  cazas  de  Pêro  Vaz  que  eftam  acerca  de  Santos  o  novo  hon- 
dc  hora  pouza  o  muy  Illuftre  e  excellente  Dom  James  Duque  de  Bra- 

gança e  de  Guimarães  pollo  dito  fenhor  Duque  em  prezença  de  mim 
notairo  publico  geral  e  das  Teftimunhas  adiante  ivocadas  que  antre  el- 
le  e  o  Illuftre  muy  manifico  fenhor  Dom  Joaõ  de  Gufmaõ  Duque  de 
Medina  Cidonia  &c.  e  movido  e  fe  trauta  que  elle  dito  Senhor  Duque 
de  Bragança  e  de  Guimarães  haja  de  Cafar  com  a  fenhora  Dona  Leonor 
de  Mendonça  fua  filha  para  o  qual  o  dito  fenhor  Duque  de  Medina 
mandou  o  Comendador  Pêro  Deftopinhaõ  Gavalleiro  de  fua  Caza  com 
feu  poder  e  procuraçam  abaftante  e  porque  para  o  fufo  dito  hera  ne- 
ceílario  elle  dito  fenhor  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  ordenar  e 
conftituir  outro  Procurador  para  Contrautar  com  o  dito  Commcnda- 
dor  que  elle  confiando  da  bondade  e  deferiçaó  de  Lopo  de  Soufa  feu 
ayo  e  governador  de  fua  fazenda  do  confelho  delRey  nollb  fenhor  po- 

rem que  elle  o  fazia  e  coftetuya  ordenava  por  aboadozo  procurador 
fuficiente  em  todo  como  melhor  e  mais  compridamente  podeílc  fer  e 
per  direito  mais  valler  com  libera  e  comprida  adminiftraçaõ  ao  qual  feu 
Procurador  deu  e  outorgou  todo  leu  comprido  poder  e  efpecial  man- 

dado com  libre  c  pura  feculdade  pera  o  abaixo  o  contheudo  aíTy  e  tam 
compridamente  como  o  elle  havia  para  que  por  elle  e  em  feu  nome 
poíía  com  o  fobredito  Comendador  contrautar  c  afirmar  o  dito  caza- 
mento  com  quaefquer  condições  capitulos  e  obrigações  e  prometimen- 

tos c  eftipulaçocs  que  clles  quizerem  c  por  bem  tiverem  e  prometer  cm 
leu  nome  e  da  dita  fenhora  Dona  Leonor  aquellas  arras  que  lhe  bem 
parecer  c  a  cilas  obrigar  e  afty  a  fegurança  do  dote  que  receber  todas 
liias  terras  ou  parte  delias  que  tem  da  Coroa  do  Regno  fe  neceílario 
for  e  efta  por  authoridade  que  tem  delRey  noílb  fenhor  e  deu  poder 
ao  dito  leu  Procurador  que  dos  contrautos  convenças  prometimentos 
eftipulaçocs  c  afly  do  dote  que  o  dito  fenhor  Duque  prometer  como 
das  ditas  arras  cm  feu  nome  prometidas  a  dita  fenhora  fua  filha  como 
de  quaefquer  couzas  em  que  fe  convierem  polia  dar  e  afirmar  e  aceitar 
quaefquer  eferituras  c  a  doações  propter  numeias  feguranças  que  a  elle 
comprir  e  fazer  c  afirmar  em  leu  nome  com  quaefquer  vínculos  e  for- 

ças e  firmezas  e  renunciaçóes  c  pcnna  que  a  clles  bem  vifto  for  c  a  cal- 
ledade  do  feito  requerer  ou  requererem  e  porem  todo  em  fua  deferi- 

çaó fieldadc  pera  acerca  do  que  dito  lie  c  dependentes  que  a  ello  po- 
der 
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der  fazer  e  afirmar  e  requerer  quaefquer  condições  e  convenças  e  eíti- 
pullaçoes  e  obrigações  que  lhe  bem  parecer  e  pêra  as  ditas  couzas  e  fuás 
dependências  que  aellas  e  a  cada  hua  delias  tanjam  per  qualquer  guiza 
poliam  razjr  e  afirmar  e  dizer  todo  alfy  c  tam  compridamente  como 
elle  faria  e  diria  e  firmaria  fe  a  ellas  ou  cada  hua  delias  peílbalmente 
io  Te  prezente  ahinda  que  taes  fcja5  que  fegundo  direito  fe  requeira 
mais  eípecial  mandado  com  algumas  outras  cíauíulas  elle  as  ha  por  pof- 
tas  e  expreças  e  declaradas  e  livremente  lhe  da  poder  e  outorga  todo 
fetl  co;nnri do  poder  pêra  o  que  fobredito  he  fem  outra  alguma  duvi- 

da nem  fallecimento  e  todo  o  que  pello  dito  feu  Procurador  for  dito 
feito  e  afirmado  e  outorgado  contrautado  c  prometido  e  elle  dito  fe- 
nhor  Duque  o  ha  e  promete  daver  em  leu  nome  e  de  todos  feus  her- 

deiros efuceTores  por  firme  rato  e  grato  pêra  fempre  íb  obrigação  de 
todos  Teus  b_ms  moves  e  de  rais  havidos  e  por  haver  que  para  ello 
obrigou  e  releve  o  dito  leu  Procurador  de  todo  o  cargo  de  fatisdaçaó 
como  o  direito  outorga  e  em  Teftimunho  de  todo  mandou  que  folfe 
feita  efta  Procuração  Teírimunhas  que  a  ello  foram  prezentes  Henri- 

que de  Fign  :iredo  fidalgo  e  viador  da  Caza  do  dito  fenhor  e  Duarte  de 
Góes  efcudeiro  de  lua  Caza  e  outros  eeu  Pêro  Vieira  que  eíla  eícrevi 
Saybam  quantos  cila  Carta  virem  como  eu  D.  Joaó  de  Gozmaó  Duque 
ác  Medina  Sidónia  Conde  de  Nebra  fenhor  da  nobre  Cidade  de  Gibal- 
tar  e  por  quanto  antre  o  muito  alto  poderozo  feraniffimo  fenhor  Dom 
Manoel  Rey  dos  Regnos  de  Portugal  e  a  muy  alta  poderoza  fcraniíli- 
ma  fmhora  Rnynha  Dona  Leonor  molhcr  do  muy  alto  poderozo  fe- 
raniTimo  fenhor  Dom  João  Rey  que  foy  dos  ditos  Reg nos  da  glorio- 
za  memoria  que  fanta  gloria  haja  e  a  muy  Illuftriflima  Iíiante  Dona 
Beatris  de  Portugal  e  amuv  Illuítre  fenhora  Duqueza  Dona  Izabel  de 
Portugal  madre  do  muv  IHuftrc  fenhor  Dom  James  de  Portugal  Du- 

que de  Bragança  e  mv  fe  contrauta  Cazamento  Deos  querendo  íegun- 
do ordem  da  fanta  madre  Igreja  do  dito  fenhor  Dom  James  Duque  de 

Bragança  com  Dona  Leonor  de  Mendonça  minha  filha  legitima  e  da 
Duqueza  Dona  Izabel  de  Vellafco  minha  molhcr  que  fanta  gloria  ha- 

ja e  porque  a  Contratação  do  dito  eípozouro  e  Cazamento  a  haja  efei- 
to porende  eu  polia  prezente  outorgo  e  conheço  que  dou  e  outorgo 

todo  meu  livre  e  libero  c  comprido  poder  fegundo  que  o  eu  hey  c  de 
direito  mais  deve  valer  ao  Commendador  Pedro  deito  pinhão  cavalleiro 
de  minha  Caza  c  cfpeeialmentc  para  que  por  mim  e  cm  meu  nome  pol- 

ia alfentar  c  aTente  com  lua  Alteza  do  dito  fenhor  Rey  e  da  dirá  fe- 
nhora Raynha  e  com  adita  IllunriíTima  Iífante  g  com  a  dita  muy  Illuí1 

tre  fenhora  Duqueza  e  o  dito  fenhor  Dom  James  Duque  de  Bragança 
e  com  cada  hum  ou  qualquer  delles  e  o  dito  defpozoiro  e  Cazamento 
dantre  o  dito  fenhor  Duque  de  Bragança  ea  dita  Dona  Leonor  de  Men- 

donça minha  filha  c  prometer  e  prometa  cm  meu  nome  eme  obrigar  e 
obrigue  e  eu  pjlla  nrezeute  me  obrigo  que  havendo  todo  efeito  o  dito 
defoozorio  c  ( lazameuto  darev  epagarey  em  dote  e Cazamento  ao  dito 
fenhor  Dom  James  Duque  de  Bragança  com  a  dita  minha  filha  qual- 
ou er  quantia  ou  quantias  de  maravedis  ou  cruzados  douro  ou  outras 

quaefquer  moedas  douro  ou  prata  que  o  dito  Comendador  Pêro  Delta- 

pinhaÓ 



14      Trovas  doLiv.VL  daHiftoria  (jenealogica 
pinhão  declarar  eaflentar  no  prazo  ou  prazos  fegundo  a  maneira  e  con- 

dições que  pello  dito  Comendador  Pêro  Deftopinhaó  em  meu  nome 
for  declarado  e  aífentado  e  outorgado  e  poífa  fazer  e  outorgar  em  a  di- 

ta rezaó  quaefquer  contratos  eleri tuias  com  quaefquer  forças  e  firme- 
zas que  para  ello  convenham  c  meíter  fejaó  as  quacs  eferituras  e  con- 

tratos ecada  hum  delles  lendo  feitos  c  outorgados  eperelle  dito  Co- 
mendador Pêro  Deftopinhaó  em  meu  nome  como  dito  he  e  eu  des  ago- 

ra pêra  emtonces  e  deílonces  pêra  agora  os  outorgo  bem  aífy  taó  com- 
pridamente  como  feeu  meíirto  os  fizeífe  outorgaíTe  e  a  todo  ello  pre- 
zente  foife  e  pofía  fazer  e  taça  fobre  rezaó  do  que  dito  he  fobre  cada 
couza  dello   todollcs  outros  autos  deligencias    e  folemnidades  a  ello 
convenientes  e  pertencentes  e  fazer  e  dizer  e  razoar  e  aprezentar  todas 
as  outras  cotizas  e  cada  híla  delias  que  eu  mcímo  faria  e  diria  e  razoa- 

ria e  fazer  poderia  prezente  fendo  ahinda  que  fejam  taes  e  de  tal  cal- 
lidade  que  fegundo  direito  demandem  requeiram  haver  em  fy  mais  ef- 
pecial  poder  e  mandado  e  em  minha  prezença  peífoal  e  grande  compri- 

do abaítante  poder  eu  hey    e  tenho  para  o  que  dito   he  e  para  cada 
couza  ou  parte  delia  e  outro  tal  e  taó  comprido  e  abaílante  eífe  mefmo 
outorgo  e  dou  ao  dito  Comendador  Perc  Deílopinhaó  com  fuás  inci- 

dências e  dependências  e  emergentias  evexrdades  e  ccyexi  Jades  e  ou- 
torgo e  prometo  de  o  haver  por  fume  evalledoiro  e  devaó  hir  nem  vir 

contra  ellas  nem  contra  parte   dello  pollo  ror?  ever   nem  pcllc  desfa- 
zer nem  em  juizo  nem  fora  delle  nem  em  tempo  algum  nem  por  alguá 

maneira  pêra  o  qual  aífy  pagar  e  çomprir  fegundo  dito  he  obrigo  to- 
dos meus  bens  moves  e  de  rais  havidos  e  por  haver  em  f  rr  eza  do  qual 

outorguei   efta  carta  de  poder  ante  o  eferivuõ  publico  e  Teítin  unhas 
afufo  elcritas  e  a  firmey  de  meu  nome  que  foi  feita  e  outorgada  em  a 
muy  nobre  e  fempre  leal  Cidade  de  Sevilha  fabado  treze  dias  do  mez 
de  Junho  Anuo   do  nafeimento  de  noífo  Senhor  Jezu  Chriílo  de  mil 
quinhentos  annos  affynou  o  Duque  Teítemunhas  que  a  ello  forom  pre- 
zentes  joaó  de  Mirga  e  Affonço  firmeza  dos  eícrivaes  em  Sevilha  e  Ber- 
tholomeu  Sanches  de  Porias  notairo  publico  cm  Sevilha  a  fez  c  apre- 
zentadas  aífy  as  ditas  Procurações  logo  pclfos  fobi  éditos  Procuradores 
das  íbbreditas  Procurações  foi  dito  cm  prezença  de  mim  notairo  publi- 

co geral  por  elRey  noífo  fenhor  emfeus  Regnos  e  fenhorios  que  pra- 
zendo a  Dcos  noífo  Senhor  elles  tinhaó   trautado  e  concertado  caza- 

mento  em  nome  dos  ditos  fenhores  feus  conítituintes  delle  dito  fenhor 

Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  cazar  com  a  dita  fenhora  Dona  Leo- 
jnor  de  Mendonça  filha  do  dito  fenhor  Duque  de  Medina  e  por  quanto 
lo  dito  contrauto  fe  fez  ordenado  e  aífentado  porque  ao  depois  nom  ve- 

nha em  duvida  fe  poer  por  eferito  todo  como  foi  concertado  e  pêra 
em  todo  tempo  fe  haver  dello  comprida  noticia  cconfrmaçaó.     Item 
primeiramente  foi  acordado  c  aífentado  antre  os  ditos  Procuradores  que 
o  dito  fenhor  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  c  a  dica  fenhora  Do- 

na Leonor  hajam  de  cazar  e  cazem  por  pahivras  de  prezente  fazentes 
matrimonio  como  manda  a  íanta  Madre  Igreja.     Item  foy  acordado  c 
aífentado  que  o  dito  fenhor  Duque  de  Medina  de  em  dote  e  cazamen- 
to  com  a  dita  fenhora  Dona  Leonor  fua  filha  ao  dito  fenhor  Duque  de Bragança 
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Bragança  c  de  Guimarães  ou  a  feu  certo  Procurador  em  feu  nome  vinte 
três  contos  de  maravedis  em  dinheiro  contado  os  quaes  paga  agora  lo- 

go convém  a  íaber  des  o  dia  que  a  peílba  ou  peflbas  que  o  dito  fenhor 
Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  enviar  e  chegarem  ao  dito  fenhor 
Duque  de  Medina  com  feu  poder  abaftante  em  quinze  dias  primeiros 
feguintes  os  quinze  contos  delles  c  os  outros  oito  pagara  fegundo  efta 
concertado  que  fe  dem  a  clRey  noílo  fenhor  pellos  quaes  oito  contos 
dará  carta  de  pago  de  EIRcy  noífo  fenhor  logo  como  fe  da  por  con- 

trate delles  e  que  aliem  deites  vinte  três  contos  o  dito  fenhor  Duque 
de  Medina  haja  de  dar  c  dè  hum  conto  de  maravedis  em  prata  e  ha 
branca  delerviço  e  dous  contos  de  maravedis  em  ex oval  ao  dito  fenhor 
Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  com  a  dita  fenhora  Dona  Leonor 
lua  rilha  ou  a  feu  certo  Procurador  quando  fe  a  dita  fenhora  entregar 
cm  maneira  que  por  todo  fejaó  vinte  íeis  contos  de  maravedis  dos  quaes 
vinte  e  féis  contos  de  maravedis  os  oito  contos  fe  dam  por  outros  tan- 

tos que  a  fenhora  Duqueza  may  do  dito  fenhor  Duque  de  Medina  lei- 
xou  em  feu  teftamento  a  dita  fenhora  Dona  Leonor  os  quaes  o  dito 
Senhor  Duque  de  Medina  lha  praz  pagar  inteiramente  e  os  dezoito  con- 

tos da  o  dito  fenhor  Duque  de  Medina  do  feu  como  dito  he  e  pois  o 
dito  fenhor  Duque  deMedina  paga  eftes  oito  contos  que  a  fenhora  Du- 
que/a  fua  may  mandou  dar  a  dita  fenhora  D.  Leonor  fua  neta  enten- 
deíFe  que  fé  nom  pofTaõ  mais  pedir  os  ditos  oito  contos  dos  bens  da 
dita  fenhora  Duqueza  fua  avó  pois  que  fe  pagam  como  dito  he  pello 
dito  fenhor  Duque  de  Medina  os  quaes  vinte  féis  contos  ao  dito  fe- 

nhor Duque  de  Medina  Sidónia  pras  que  o  dito  fenhor  Duque  de  Bra- 
gança e  de  Guimarães  e  a  dita  fenhora  Dona  Leonor  fua  filha  es  haiaó 

em  tal  maneira  que  fallecendo  elle  dito  fenhor  Duque  de  Medina  fem 
defre  ficarem  bens  perque  a  legitima  da  dita  fenhora  Dona  Leonor 
poíTa  mais  haver  dos  dezoito  contos  que  lhe  elle  da  aliem  dos  oito 
que  lhe  dá  pellos  que  lhe  leixou  a  dita  fua  avó  que  cila  haja  todo  o 
que  lhe  mais  pertencer  inteiramente  e  fe  hy  nom  houver  tantos  bens 
porque  cila  poíla  haver  mais  e  os  outros  herdeiros  f  quem  defraudados 

da  legitima  que  em  tal  cafo  elle  quer  que  e!!a  haja  any  todavia  os  di- 
tos dezoito  contos  como  os  oito  fem  lhe  poder  for  pedido  nem  deman- 

dado delles  nada  por  feu s  Irmãos  nem  herdeiros  nem  por  d-tra  pejCóà 

algua  e  cila  nom  fer  obrigada  a  rcítitu:çam  de  parte  alguá  dos  ditos 
vinte  féis  contos  nem  tornalos  a  colação  nem  lhe  ferem  érHptfitadòs  na 
dita  fua  legitima  os  ditos  oito  contos  porque  com  eíla  condição  fe  af- 
fentou  c  conectou  cite  cafamento  e  por  mavor  fegufáríç/a  éfpeciàl- 
mente  obriga  aíIY  o  dito  fenhor  Duque  deMedina  o  ter^ò  e  quinei  le 
feus  bens  e  fe  ncccTario  he  melhor  aa  dita  fenhora  Dona  -onor  fua 

filha  em  tanta  parte  do  terço  e  quinto  de  feus  bons  quando  fcjíí  nv  r:r 
pêra  feguridade  do  fobredito.  Item  foi  confortado  c  aff1  cio  ai  re 
os  ditos  Procuradores  que  o  dito  fenhor  Dirdífe  de  Bragança  e  deGui- 
maraes  per  honra  i.h  peflba  da  dita  fenhora  Dona  Leonor  lhe  dém  n 
arras  íinco  milhões  de  maravedis  as  quaes  cVa  ha  dé^anhar  e  ganhe  fe- 

gundo forma  c  maneira  que  per  direito  còfntim  cita  detremínado.  Itérn 
para  feguridade  do  dito  dote  c  arras  o  dito  fenhor  Dttqtie  de  Bragan- 

ça 
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ça  e  de  Guimarães  dará  hum  conto  e  meo  de  renda  que  elRey  noílb  fe- 
nhor  ha  de  dar  per  vinte  hum  contos  que  ha  de  receber  do  dito  dote 
e  pellos  outros  ímeo  contos  darras  lhe  dará  a  penhor  as  Villas  de  Sou- 
zel  e  de  Alter  com  Tuas  rendas  e  jurdiçaô  e  por  maycr  fguridade  dos 
vinte  hum  contos  fe  per  ventura  cIRey  os  deíquitalfe  ou  fe  gaílaíTem 
em  maneira  que  fe  nom  podeífem  haver  pellos  bens  patrimoniaes  que 
as  Villas  de  Portel  e  Borba  fiquem  obrigadas  aos  ditos  vinte  hum  con- 

tos com  fuás  rendas  e  jurdiçaô  perque  a  dita  fenhora  Dona  Leonor  as 
tenha  e  haja  as  ditas  rendas  delias  fem  defeontar  athe  que  feia  paga 
delles.  Item  differaÔ  os  ditos  Procuradores  concertarão  e  aííentaraó 

que  acontecendo  o  que  Dcos  nom  mande  que  a  dita  fenhora  Dona 
Leonor  fallecelfe  primeiro  que  eíle  dito  fenhor  Duque  de  Bragança  e 
de  Guimarães  ante  que  fe  confirmaífe  o  dito  matrimonio  que  cm  tal  ca- 
zo  haja  de  cazar  c  caze  o  dito  fenhor  Duque  de  Bragança  e  de  Guima- 
maraes  com  a  fenhora  Dona  Mccia  filha  íegunda  do  dito  fenhor  Du- 

que de  Medina  com  a  qual  fe  comprira  todo  o  contheudo  neíte  con- 
trauto  damballas  partes  eítando  a  dita  fenhora  Dona  Mecia  per  cazar. 
Item  foi  concertado  e  aíTentado  que  o  dito  fenhor  Duque  de  Medina 
haja  de  entregar  e  entregue  a  dita  fenhora  Dona  Leonor  fua  filha  a  fe- 

nhora Duqueza  de  Bragança  daqui  athe  fim  do  mez  de  Março  primei- 
ro que  vem  pêra  que  ella  a  tenha  e  crie  athe  fef  em  idade  pêra  que 

com  a  graça  de  nolfo  Senhor  haja  de  cazar  para  então  fe  fazer  o  di- 
to cazamento  e  pêra  iíro  o  dito  fenhor  Duque  de  Medina  haja  de  en- 

viar como  pertence  a  tal  pelToa  athe  a  raya  antre  Portugal  e  Caílella 
honde  o  dito  fenhor  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  e  a  dita  fe- 

nhora Duqueza  fua  may  a  hajaó  de  mandar  receber  como  femilhantes 
pcíToas  convém.  Item  foi  mais  acordado  e  aíTentado  antre  os  ditos 
Procuradores  que  acontecendo  que  Deos  naõ  mande  que  por  falleci- 
mento  do  dito  fenhor  Duque  de  Medina  naó  f  caífe  filho  baraó  lídi- 

mo que  herdade  fua  Caza  e  porque  fua  fubceífaô  lie  de  direito  e  ha 
de  ficar  a  dita  Dona  Leonor  fua  filha  e  ao  dito  fenhor  Duque  de  Bra- 

gança e  de  Guimarães  que  entõees  elles  ambos  tendo  dous  filhos  as 
hajam  de  leixar  apartadas  a  cada  hum  fua  caza  para  que  dy  em  dian- 

te andaííêm  nos  fucceíTorcs  e  cada  hum  delles  e  fe  mais  quizerem  que 
herde  ambas  as  ditas  cazas  hum  dos  ditos  filhos  iílo  feja  com  obriga- 
caô  de  tal  refidir  na  Caza  de  medina  Sidónia  eviva  la  fealRey  noífo 

fenhor  ou  ao  Rey  de  Portugal  que  entaò  for  diflb  prouver  e  outro  tan- 
to fe  faça  havendo  filhas  em  defeito  de  filhos  barões  e  nom  havendo 

mais  de  hum  filho  barão  então  fque  na  vontade  do  dito  fenhor  Duque 
de  Bragança  e  de  Guimarães  c  da  dita  fenhora  Dona  Leonor  fua  mu- 

lher ordenarem  o  que  fe  faça  ao  diante  ermo  lhe  bem  parecer  e  todas 
as  ditas  cruzas  e  cada  huma  delias  como  ditas  e  apontadas  e  ordenadas 
Iam  os  fobreditos  Procuradores  por  virtude  e  poder  das  fobreditas  Pro- 

curações pellos  ditos  fenhores  Duques  a  elles  feitas  cada  hum  por  fua 
parte  aprovarem  e  louvnrom  crathefearam  e  houveraó  per  firmes  era- 
las  gratas  e  aprovadas  e  prometerão  de  as  ter  e  manter  e  comprir  e  nom 
hir  contra  cilas  cm  parte  nem  em  todo  fobpcna  da  parte  que  centra 
eito  for  pagar  em  nome  de  pena  e  interece  dez  mil  cruzados  aparte- 

tente 
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tente  e  guardantc  a  qual  penna  pagada  ou  nom  pagada  toda  via  cite 
contrauto  feja  firme  e  cm  todo  Teu  vigor  e  pêra  ícgurança  das  ditas 
couzas  e  cada  huií  delias  obrigarom  aliem  do  que  aííima  ja  eíta  obri- 

gado cxprcçamente  os  ditos  Procuradores  cm  nome  dos  ditos  ienhore? 
Duques  léus  conltituintes  todos  íeus  bens  inoveis  e  de  rais  c  terras  da 
Coroa  do  Regno  e  rendas  delias  havidas  e  por  haver  c  de  todas  as  di- 

tas couzas  como  paliaram  antre  elles  fby  concordado  confortado  e  aí- 
Tentado  os  ditos  Procuradores  pediram  a  mim  publico  notário  aflima 
nomeado  que  fielmente  todo  cfcrcvele  em  meu  livro  de  portacolo  bon- 

de as  teítimunhas  que  prefentes  ròraõ  rizeile  aílinar  e  depois  fob  meu 

publico  e  coítumado  deffe  a  cada  hum  aquellas  eícrituras  que  compri- 
doiras  e  neceilarias  lhe  foíTeni  feito  dia  e  mez  e  era  fulo  dita  Teítimu- 

nhas que  a  eílo  prezentes  forom  o  Bacharel  Fernão  de  Moraes  ouvi- 
dor da  Ç/aza  do  dito  Tenhor  e  Diogo  Pires  Contador  das  luas  terras  e 

Diogo  de  Moraes  Capellaó  do  dito  fenhor  e  eu  íobredito  notário  pu- 
blico geral  por  authoridade  real  em  feus  Regnos  e  fenliorios  que  de 

meu  orneio  e  mandado  das  ditas  partes  e  Procuradores  que  eílo  eíerc- 
vi  cátodo  prezente  fuy  chamado  e  rogado  e  efte  cítromento  tirey  da 
nota  e  por  verdade  de  meu  publico  final  fiz  que  tal  he  E  depois  deito 
no  dito  dia  na  cidade  de  lisboa  nas  cazas  da  Raynha  Dona  Leonor  nol- 
ia  lenhora  que  eílam  junto  com  íanto  Eloy  honde  hora  pouza  o  íe- 
nhor  Duque  de  Bragança  e  de  Guimarães  lendo  hy  de  prezente  e  iífo 
meliuo  o  Comendador  Pêro  Deítu pinhão  em  prezença  de  mim  notário 
publico  geral  e  das Teílerr unhas  adiante  nomeadas,  e  outro  fy  íendo 
iiv  prezente  Dom  Diogo  Pinheiro  Vigairo  de  Thomar  pollos  poderes 
ieguintes  que  o  dito  Comendador  moítrou  dos  quaes  o  theor  delles 
hum  apoz  outro  ao  diante  vaó  eferitos  tomou  as  mãos  ao  dito  Pêro 
Dcítupinhao  Comendador  e  iffo  meímo  ao  dito  lenhor  Duque  e  per 
meo  do  dito  Comendador  recebeo  a  lenhora  Dona  Leonor  de  Men- 

iça  filha  do  Duque  de  Medina  Sidónia  per  palavras  de  prezente  fe- 
gundo  forma  da  lanta  Madre  Igreja  de  Roma  com  Dom  James  Du- 
que  de  Bragança  e  de  Guimarães  e  o  dito  íbnhor  Duque  de  Bragança  c 
de  Guimarães  per  meo  do  dito  Pêro  Dcítupinhao  recebeo  adita  lenho- 

ra Dona  Leonor  de  Mendonça  per  as  ditas  palavras  de  prezente  e  de  to- 
do como  leiilo  pa!lbu  mandarom  a  mim  notário  que  o  efcrevèffe  aíTy 

e  eu  Pêro  Vieira  que  cita  elerevi  Dos  quaes  poderes  o  theor  delles 
jie  o  que  ie  ao  diante  legue  Saybaó  quantos  eíta  Carta  virem  como 
eu  Dom  Joaõ  de  Gufmao  Duque  de  Medina  Sidónia  Conde  de  Nebra 
lenhor  da  nobre  Cidade  de  Cibaltar  por  quanto  o  muito  alto  c  muy 
poderozo  fereniuuno  lenhor  Dom  Manoel  Rey  dos  Regnos  de  Por- 

tugal c  a  muy  alta  e  muy  poderoza  íereniíiima  Raynha  Dona  Leonor 
niolher  do  muv  alto  e  muy  poderozo  lereniílimo  lenhor  Rey  Dom 
João  Rey  que  íoi  dos  ditos  Regnos  de  Portugal  da  glorioza  memo- 

ria que  janta  gloria  haja  c  a  muy  Illuítriilima  lenhora  íffante  Dona 
Beatiis  de  Portugal  ca  muy  Illuítre  íenhora  Duqueza  Dona  Izabel  de 
Portugal  may  do  Uluítre  lenhor  Dom  James  d:  Portugal  Duque  de 

Bragança  cmv  l'e  contrauta  cuzamento  Deos  querendo  legundo  ordem 
da  lanta  Madre  Igreja  do  dito  lenhor  Dom  James  Duque  de  Bragança 
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com  Dona  Leonor  de  Mendonça  minha  filha  legitima  e  da  Duqueza 
Dona  Izabel  de  Valafco  minha  molher  que  fanta  gloria  haja  e  porque 
a  dita  Dona  Leonor  minha  filha  lhepras  e  he  contente  do  dito  efpo- 
zoiro  e  cazamcnto  c  que  haja  efleito  porem  eu  polia  prezente  em  no- 

me da  dita  Dona  Leonor  de  Mendonça  minha  filha  e  aíTy  como  feu  pa- 
dre legitimo  ameniftrador  que  fam  de  foro  e  de  direito  e  fob  cujo  po- 

derio paternal  a  dita  minha  filha  efta  outorgo  e  conheço  e  dou  e  ou- 
torgo todo  meu  livre  e  mero  comprido  poder  fegundo  que  o  eu  hey 

e  de  direito  mais  deve  valer  ao  Comendador  Pêro  Deílupinhaó  Caval- 
leiro  de  minha  Caza  efpecialmente  pêra  que  polia  dita  Dona  Leonor 
minha  filha  e  em  feu  nome  fe  poífa  tomar  e  tome  as  mãos  com  o  dito 
fenhor  Dom  James  de  Portugal  Duque  de  Bragança  e  fe  deípozar  e 
defpoze  com  elle  em  nome  da  dita  minha  filha  e  outorgar  e  outorgue 
porfua  efpoza  e  molher  fegundo  ordem  da  fanta  Madre  Igreja  de  Ro- 

ma e  o  dito  Comendador  Pêro  Deftupinhaó  outorgando  a  dita  Dona 
Leonor  minha  filha  por  efpofa  e  molher  do  dito  fenhor  o  fenhor  Dom 
James  Duque  de  Bragança  como  dito  he  e  o  dito  fenhor  Dom  James 
recebendo  as  ditas  pallavras  e  outorgandoíle  por  efpozo  e  marido  da 
dita  minha  filha  fegundo  ordem  da  fanta  Madre  Igreja  eu  defdagora  por 
eftonces  e  defconces  por  agora  em  a  melhor  forma  e  maneira  que  poífo 
e  de  direito  devo  outorgo  a  dita  Dona  Leonor  minha  filha  por  efpo- 

za e  molher  do  dito  fenhor  Dom  James  Duque  de  Bragança  fegundo 
ordem  da  madre  fanta  Igreja  de  Roma  bem  afly  e  taó  compridamente 
como  fe  a  dita  minha  filha  peífoalmente  com  elle  tomaífe  as  mãos  e 
defpozafe  e  a  todo  elle  prezente  foíTc  e  poíTa  fazer  e  faça  fobre  a  dita 
razaô  todollos  autos  c  deligencias  e  folenidades  a  cllo  convenientes  e 
pertencentes  e  fazer  e  dizer  e  razoar  todas  outras  couzas  e  cada  huã 
delias  que  em  nome  da  dita  minha  filha  faria  e  diria  c  razoaria  prezen- 

te fendo  ahinda  que  fejaó  taes  e  de  tal  callidade  ,  que  fegundo  direi- 
to demandarem  e  requeiraõ  haver  em  fy  mais  efpecial  poder  e  manda- 
do da  minha  prezença  peílbal  c  taó  comprido  e  abafrante  poder  eu 

hey  c  tenho  de  direito  fe  requere  para  o  que  dito  he  outro  tal  e  taó 
comprido  eabaftante  efie  mefmo  lhe  outorgo  c  dou  em  nome  da  dita 
minha  filha  e  o  dito  Comendador  Pêro  Deílupinhaó  com  todas  fuás 
incidências  e  dependências  e  conexidades  e  outorgo  e  prometo  no  dito 
nome  de  o  haver  por  firme  evalledoiro  c  de  nom  hir  nem  vir  nem 
afly  mefmo  a  dita  minha  filha  nom  hira  nem  vira  contra  ello  nem  em 
Í>arte  dello  pello  remover  nem  pello  desfazer  emjuizo  nem  fora  del- 
e  em  tempo  algíí  nem  maneira  fob  expreça  obrigação  que  para  ello 
faço  de  meus  bens  moveis  c  de  rais  havidos  e  por  haver  em  firmeza  do 
qual  outorguei  efta  Carta  de  poder  ante  o  Efcrivaó  publico  eTcftimu- 
nhasafufo  eferitas  eafirmey  de  meu  nome  que  foi  feita  e  outorgada 
cmamuy  nobre  cleal  Cidade  de  Sevilha  fabado  treze  dias  do  mez  de 
Junho  Ánno  do  nafeimento  de  noífo  fenhor  Jezu  Chrifto  de  mil  qui- 

nhentos annos  o  Duque  e  Tcftimunhas  que  a  efta  eferitura  foraó  pre- 
zentes  Joaó  de  Murgua  c  Affonço  de  Fumuzello  ambos  Efcrivaes  em 
Sevilha  eBertholomeu  Sanches  de  Porras  Efcrivaõ  publico  de  Sevilha 
que  a  fez.     Saybaó  quantos  cila  Carta  virem  como  eu  Dona  Leonor 

de 
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de  Mendonça  filha  legitima  do  muv  Illuítre  e  muy  magnifico  fenhor 
Dom  Joaô  de  Gufmaó  Duque  de  Medina  Conde  de  Ncbra  fenhor  da 
nobre  Cidade  deGilbaltar  e  da  Illuítre  fenhora  Duqueza  Dora  Izabcl 
deValafco  fua  legitima  molher  que  fanta  gloria  haja  por  quanto  c  o 
muy  alto  e  muy  poderozo  e  fercniflimo  fenhor  Dom  Manoel  Rey  dos 
Regnos  de  Portugal  e  a  muy  alta  e  muy  podei oza  fereniflkna  fenho- 

ra Raynha  Dona  Leonor  molher  do  muy  aíto  e  poderozo  lereniílimo 
fenhor  Dom  Joaô  Rey  que  foy  cos  ditos  Regnos  de  Portugal  da  glo- 
riofa  memoria  que  lanta  gloria  haja  e  a  muy  Illunriírima  fenhora  If- 
rante  Dona  Beatris  de  Portugal  c  a  muy  Illuítre  fenhora  Duqueza  Do- 

na Izabcl  de  Portugal  madre  do  Uluílre  fenhor  Dom  James  de  Portu- 
gal Duque  de  Bragança  e  o  dito  fenhor  Duque  meu  padre  fecontrau- 

ta  cazamento  Deos  querendo  fegundo  ordem  da  tanta  Madre  Igreja  do 
dito  Íenhor  Dom  James  Duque  de  Bragança  com  my  dita  Dona  Leo- 

nor de  Mendonça  e  porque  a  my  me  pias  e  iam  contenta  do  dito  eípo- 
zorio  e  cazamento  fobre  o  qual  por  eu  fer  mayor  de  fete  annos  e 
menor  de  doze  por  o  Illuítre  e  muy  Reverendiífimo  fenhor  Dom  Dio- 

go Furtado  de  Mendonça  pella  mizaraçaõ  divina  Patriarca  de  Alexan- 
dria Arcebifpo  de  Sevilha  me  foi  dada  e  concedida  certa  licença  e  fe- 

culd^.de  para  que  poíla  coníletuir  por  meu  Procurador  efpeci  aí  mente 
deputado  peia  o  fobredito  a  lo  Comendador  Pêro  Dcftupinhaó  Caval- 
lciro  da  Caza  do  dito  Íenhor  Duque  meu  padre  que  eíla  licença  eferi- 
ta  empapele  firmada  do  nome  do  dito  fenhor  Patriarca  e  aílellada  com 
o  feu  fello  de  cera  vermelha  c  referendada  do  feu  fecretario  e  notário 

apoftolico  e  leu  theor  he  eíle  que  le  legue.  Nos  Dom  Diogo  Furta- 
do de  Mendonça  polia  mizeraçaõ  divina  Patriarca  de  Alexandria  Arce- 

bifpo de  Sevilha  por  quanto  por  parte  da  fenhora  Dona  Leonor  de 
Mendonça  filha  legitima  do  Illuítre  íenhor  Dom  João  de  Gufmaó  Du- 
q  le  de  Medina  Sidónia  Conde  de  Ncbra  Íenhor  da  nobre  cidade  de  Gi- 
baltar  e  da  Illuítre  fenhora  Duqueza  Dona  Izabel  de  Vèllafco  lua  le- 

gitima molher  ja  defunta  que  fanta  gloria  haja  nos  he  feita  Relláçaó 
que  fe  ha  tratado  etrauta  aefpozoiro  e  Cazamento  antre  o  Illuítre  fe- 

nhor Dom  James  de  Portugal  Duque  de  Bragança  e  da  fenhora  Dona 
onor  oje  que  a  dita  fenhora  he  menor  de  doze  annos  c  mayor  de 

fete  quer  conftituir  e  conflitue  por  procurador  efpecialmente  deputar 
do  paia  o  fobredito  ao  Comendador  Pêro  Deílupinhaó  Contador  do 
dito  íenhor  Duque  de  Medina  Sidónia  e  Cavalleiro  de  fua  Caza  po- 
íemde  porque  para  ello  ha  mefter  nolla  authoridade  de  nos  por  qre- 
zente  em  a  melhor  via  e  forma  que  podemos  e  devemos  de  direito  an- 
trepoemos  noíla  authoridade  pêra  o  lufo  dito  c  damos  licença  c  facul- 

dade adita  fenhora  Dona  Leonor  para  que  polia  deputar  e conftituir 
ao  dito  leu  Procurador  e  deito  lhe  mandamos  dar  eíta  noíTa  Carta  fob 
a  forma  nella  contheuda  afirmada  do  nofib  nome  c  aílellada  do  noilb 
fello  e  aUinado  do  r.otairo  apoftolico  a  fufo  eferito  nollo  Secretario 
que  he  feita  em  a  dita  Cidade  de  Sevilha  a  doze  dias  de  Junho  Anno 
do  nafciniento  do  nofib  Salvador  Jczu  Chrifto  de  mil  quinhentos  annos 
convém  a  laber  Patriarca  A.  Hifpal.  por  mandado  do  Patriarca  meu 
fenhor  Joaô  Daimaçaó  fecretario  notário  apoftolico  por  ende  eu  dita 
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Dona  Leonor  de  Mendonça  por  virtude  da  dita  licença  e  faculdade  em 
a  melhor  forma  que  poíTo  e  de  direito  devo  por  aprezente  outorgo  e 
conheço  que  dou  e  outorgo  todo  meu  livre  e  valledoiro  comprido  po- 

der fegundo  que  o  eu  hey  e  de  direito  mais  deve  valler  ao  dito  Co- 
mendador Pêro  Deftopinhaó  eípecialmente  porque  por  my  e  em  meu 

nome  fe  poífa  tomar  e  tome  as  mãos  com  elle  dito  Illuftre  fenhor  D. 
James  de  Portugal  Duque  de  Bragança  e  fe  deípozar  e  deípoze  com 
elle  cm  meu  nome  c  me  outorgar  e  outorgue  por  fua  eípoza  e  molher 
fegundo  ordem  da  fanta  madre  Igreja  de  Roma  e  o  dito  Comendador 
Pêro  Deftopinhaó  outorgandome  por  eípoza  e  molher  do  dito  fenhor 
Dom  James  Duque  de  Bragança  como  dito  he  e  o  dito  fenhor  Dom 
James  recebendo  as  ditas  pallavras  ou  outorgandoífe  por  meu  efpozo 
e  marido  fegundo  ordem  da  fanta  Madre  Igreja  eu  defdagora  por  ef- 
tonces  e  de  cftonces  por  agora  me  outorguo  por  fua  efpoza  e  molher 
fegundo  dito  he  e  bem  aífy  e  taó  compridamente  como  fe  pcífoalmen- 
te  com  o  dito  fenhor  Dom  James  me  tomaíle  as  mãos  e  defpozafem  e 
a  todo  ello  prezente  folie  e  poífa  fazer  e  fnça  fobre  a  dita  razaó  to- 
dollos  autos  e  deligencias  e  folemnidadcs  a  ello  convenientes  e  perten- 

centes e  fazer  e  dizer  e  razoar  todas  as  outras  couzas  e  cada  hua  delias 
que  eu  mefma  faria  e  diria  razoaria  prezente  fendo  ahinda  que  fejaó 
taes  e  de  tal  callidade  que  fegundo  direito  demandem  e  requeiram  ha- 

ver mais  eípccial  poder  e  mandado  ou  minha  prezença  peííbal  e  com 
■comprido  e  abaftante  poder  eu  hey  e  tenho  por  ao  que  dito  he  outro 
tal  e  taó  eomprido  outorgo  e  dou  ao  dito  Pêro  Deftupinhaó  com  to- 

das luas  incidências  e  dependências  e  conexidades  e  outorgo  e  prometo 
de  haver  por  firme  e  por  eftavel  e  valledoiro  e  devam  hir  nem  vir  con- 

tra ello  por  remover  nem  desfazer  em  juizo  nem  fora  delle  em  tempo 
algum  nem  por  algua  maneira  e  renuncio  a  ley  dos  Emperadores  Jufty- 
ayno  e  Veliano  que  iam  em  favor  e  ajuda  das  molheres  que  me  nom 
valha  nefta  rezaó  porquanto  o  Efcrivaó  publico  a  fufo  eferito  meper- 
cebeo  delias  em  eípccial  nefta  rezaò  em  firmeza  do  qual  outorguey  efta 
Carta  de  poder  ante  o  Efcrivaó  publico  e  teftimunhas  adiante  eferitas 
em  cuja  prezença  a  firmey  de  meu  nome  que  he  feita  ema  Villa  defaó 
Lucar  de  Barrameda  a  dezafete  dias  do  mes  de  Junho  Anno  do  nafei- 
mento  de  noífo  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil  quinhentos  annos  a  fenhora 
Dona  Leonor  Teftimunhas  que  foraõ  prezentes  o  Capitão  Berrbclo- 
meu  Deftupiam  c  Gonçalo  Carrilho  Capellaó  do  fenhor  Dom  Henri- 

que eAffonço  Paes  Efciivam  Publico  de  fam  Lucar  de  Barrameda  por 
o  Duque  feu  fenhor  a  fez  Teftimunhas  que  ao  dito  Cazamento  foram 
prezentes  Dom  João  Conde  de  Penella  c  o  dito  Lopo  de  Soufa  ayo  do 
dito  fenhor  Duque  de  Bragança  e  Pcro  de  Caftro  e  Henrique  de  Figuei- 

redo fidalgos  da  Caza  do  dito  fenhor  e  Fernão  de  Moraes  Bacharel  Ou- 
vidor da  Gaza  do  dito  c  outros  ecu  Pedro  Vieira  notário  publico  ge- 

ral por  EIRcy  noílo  fenhor  cm  todos  feus  Rcgnos  e  fenhorios  que  a 
todo  prezente  fui  que  a  cfto  eferevi  e  aqui  meu  final  publico  fiz  que 
tal  hè.  Pedindonos  os  fobredi tos  Duque  de  Bragança  c  Duquo  deMe- 
dina  pello  dito  feu  Procurador  que  lhe  confirmacemos  elouvaífemos  e 
aprovaíemos  o  dito  Contrauto  de  dote  e  Cazamento  e  arras  e  renun- cia çaó 
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ciaçaó  e  contentamento  com  todas  as  claufulas  pautos  convenças  con- 

dições e  eílipulaçoes  juramentos  em  o  dito  contrauto  contheudas  e  fo- 
pnícmos  no  dito  Contrauto  qualquer  folemnidade  ou  defeito  que  fof- 
íe  dereito  que  contra  o  dito  contrauto  em  algum  tempo  fe  podeíTe  al- 
legar  o  qual  Contrato  vifto  per  nos  todo  lido  e  examinado  e  entendi- 

do feito  antre  as  taes  partes  foi  feito  com  nolTa  authoridade  e  todallas 
couzas  em  elle  contheudas  fe  fizeraõ  com  noffo  prazer  e  confentimento 
e  pêra  todo  primeiro  demos  licença  e  nos  em  pellba  havemos  entendi- 

do cm  todo  fentindo-o  aliy  por  íerviço  de  Deos  e  noíTo  e  bem  das  par- 
tos querendo  fazer  graça  e  merce  aos  ibbreditos  por  efta  prezente  ou- 

torgamos o  dito  Comtrauto  com  todallas  claufulas  pautos  convenças 
condições  e  juramentos  nclle  contheudos  e  de  nollb  próprio  moto  cer- 

ta (ciência  livre  vontade  e  poder  real  e  abíbluto  o  aprovamos  e  con- 
firmamos e  ratificamos  e  louvamos  havendo  por  firmes  todallas  clauzu- 

las  e  condições  e  convenças  e  cada  hua  delias  no  dito  Contrauto  con- 
theudas fem  embargo  de  todas  as  lex  dereitos  Cives  e  Canónicos  gro- 

fas  opiniões  de  Doutores  Ordenações  cartas  fentenças  detriminaçoes  e 
Capitulos  de  Cortes  geraes  e  efpeciaes  que  em  contrario  deite  Con- 

trauto confirmaçam  e  procuração  delle  fejaÕ  ou  ao  diante  forem  por 
quanto  todo  aqui  havemos  por  expreço  e  efpecialmente  renunciado  e 
caflado  anulado  e  de  nenhum  vigor  e  força  quanto  he  ao  dito  Contrau- 

to e  Confirmação  delle  naó  valler  ou  menos  valíer  em  parte  ou  em  to- 
do aífy  como  fe  todo  allentado  nomeado  e  declarado  foíle  fuprindo 

todo  fallecimento  de  mayor  idade  cu  outra  qualquer  couza  de  feito  ou 
de  direito  que  neceífario  feja  pêra  o  dito  Contrauto  e  Cazamento  do- 

te e  arras  e  a  renuneiaçaó  prometimento  firme  fer  e  mais  valler  e 
louvando  o  dito  Contrauto  e  havendo  por  firme  no  melhor  modo  e 
forma  que  fer  polia  ou  per  pallavras  declararfe  poífa  aíTy  e  polia  guiza 
modo  e  maneira  que  fe  em  elle  conthem  fem  mingoamento  algum  e 
queremos  que  o  notário  que  o  fez  nom  haja  por  ello  penna  alguá  con- 
theuda  em  noífas  Ordenações  por  fazer  aííy  o  dito  Contrauto  firmado 
per  juramento  dos  fobreditos  por  quanto  nos  demos  licença  para  iífo 
e  o  havemos  por  fcrviço  de  Deos  e  noílb  e  emTeftimunho  de  todo  man- 

damos fazer  efta  Carta  per  nos  aílinada  e  aíTellada  do  noífo  fello  de 

chumbo  a  qual  mandamos  que  fe  cumpra  c  guarde  como  nella  fe  con- 
them. Dada  cm  a  noífa  Cidade  de  Lisboa  aosquatorze  dias  do  mez  de 

Setembro  António  Carneiro  a  fez  Anno  de  nolfo  Senhor  Jezu  Chriíto 
de  mil  quinhentos  annos. 

Carta  delRey  D.  Manoel,  em  que  faz  merce  ao  Duque  D.  Jayme 

das  dizimas  novas  ,  e  velhas  do  pzfcado  de  Lisboa.      E/lá  no 

Cartório  da  Ca/a  de  Bragança  ,  maço  de  Doações  an- 

tigas. 

D  Oiti  Manoel  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  e  dos  A!garves^Jmyj# 

daquem  e  dalém  mar  cm  Africa  ,  Senhor  de  Guine  •,    A  quantos  cl-       * 
ta  noira  Carta  virem  fazemos  fabjr  ,  que  por  parte  de  Dom  James  Du-  1500. 

que 

IOI. 
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que  de  Bragança  ,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  ,  e  prezado 
lbbrinho  ,  nos  foy  apprefentada  hua  Carta  delRey  D.  Eduarte  meu 
Avo  cuja  alma  Deos  haja  aííinada  per  elle ,  e  aflellada  do  leu  fello  de 
chumbo  ,  da  qual  o  theor  tal  he  ,  como  íe  ao  diante  íegue.  D.  Edu- 
te  pella  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  c  co  Algarve  ,  e  Senhor 
de  Ceita;  A  quantos  eíla  Carta  virem  fazemos  faber  ,  que  o  Conde 
de  Ourem  meu  fobrinho ,  nos  molhou  hua  Carta  de  D.  Nuno  Alvrez 
Pereira  Condeírable  leu  Avo  ,  da  qual  o  theor  tal  he  como  fe  fegue. 
A  quantos  eíla  Carta  de  doação  virem  o  Condeílable  vos  faço  faber 
que  por  quanto  a  Deos  prouve  de  me  dar  três  nettos  filhos  do  Conde 
D.  Aifoníb  ,  e  da  Condeífa  D.  Brcatiz  Pereira  minha  rilha ,  cuja  alma 
Deos  haja.  §.  D.  Atfonlb  que  he  o  mayor  baraó,  eDom  Fernando,  e 
Donna  Iíabel  ,  aos  quaes  de  direito  pertencia  a  herança  de  quaeíquer 
bens  patrimoniaes  que  eu  ouveíTe  depois  de  minha  morte ,  e  porque  to- 
dallas  terras  ,  rendas ,  ebens  ,  ou  a  mayor  parte  deli  es  que  eu  ey,  e  fo- 

ra ó  da  Coroa  do  Rey  no ,  de  que  me  Deos  ,  e  meu  fenhor  EIRey  ha 
íeita  mercê  pellos  ferviços  que  a  Deos  aprouve  de  lhe  eu  fazer  ,  e 
porque  EIRey  meu  fenhor  me  ha  feita  mercê  per  lua  Carta  que  me 
fobre  elío  mandou  dar  ,  que  eu  poífa  fazer  doação ,  e  doações  de  to- 
dallas  terras  ,  c quintas,  rendas  ,  e direitos  de  que  me  elle  há  feita  mer- 

cê aquaefquer  pelfoas  que  a  mj  prouver  que  as  hajaó,  pella  guifa  que 
lhes  eu  delias  fizer  doação ,  e  as  eu  delle  ey ,  fegundo  mais  comprida- 
mente  na  dita  Carta  he  contheudo ,  per  vertude  da  qual  Carta  eu  das 
ditas  terras,  quintas,  rendas,  e  direitos  poOa  fazer  as  ditas  doações  a 
quem  me  prouver ,  e  muito  mais  com  rafaó  o  poifo ,  e  devo  fazer  aos 
ditos  meus  nettos  ,  porem  coníirando  o  grande  devido  que  comigo 
haó  ,  e  como  hajaó  de  viver  bem  ,  e  grandemente  como  homens  de  leu 
citado  ,  e  que  pofíaó  bem  fervir  a  meu  fenhor  EIRey  ,  e  o  Ifrante  meu 
fenhor  ,  e  os  que  depois  delle  vierem  como  a  elles  cabe  ,  e  faó  theudos 
de  o  lazer  ,  ordenei  de  repartir  as  ditas  terras  ,  e  rendas  ,  e  direitos  fe- 

gundo entendi,  que  era  igualeza ,  e  per  poder  da  fobre  dita  Carta  de 
meu  fenhor  EIRey  dou  ,  e  faço  pura  ,  e  irrevogável  doação  antre  vi- 

vos valedoura  deite  dia  para  todo  fempre  que  nunca  polfa  fer  revo- 
gada ,  ao  dito  Dom  AfFonfo  meu  netto  pêra  li  e  pêra  todos  feus  filhos, 

e  nettos  que  delle  defeenderem  que  fejaó  lidimos ,  de  todallas  terras , 
quintas ,  rendas  ,  e  direitos  ,  íòros ,  e  trebutos  ,  e  paços  adiante  declara- 

dos. §.  Ajudaria  da  Cidade  de  Lisboa  com  luas  rendas,  e  direitos,  e 

pertenças ,  e  dos  meus  paços  da  dita  Cidade  com  fuás  cafarias  ,  e  per- 
tenças,  c  de  todollos  Reguengos  do  termo  da  Cidade  de  Lisboa.  §.  A 

Charnequa  ,  c  Sacavém  ,  Camarate  ,  c  o  cathejal ,  c  unhos  ,  c  friellas  ,  c 
a  ribeira  do  fal  com  fuás  rendas,  e  direitos,  e  do  meu  lugar,  c  reguen- 

go de  Colares  com  todos  feus  direitos  depois  da  morte  de  minha  madre 
a  quem  eu  dello  ey  feita  doação  cm  fua  vida  fegundo  he  contheudo 
em  hua  doação  que  lhe  a  elle  fiz ,  e  do  barco  de  Sacavém  com  fuás  ren- 

das ,  e  direitos  depois  da  morte  de  Gil  Aires  meu  Criado  a  que  dello 
ey  feita  doação  em  fua  vida  ,  fegundo  he  contheudo  em  hua  doação 
que  lhe  dello  fiz,  e  das  rendas,  e  direitos  de  rio  mayor  depois  da  mor- 

te de  Pedro  Aftbníb  do  caiai ,  e  de  Ign.es  Pereira  fua  molher  meus  ir- 
mãos 
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mios  a  que  eu  das  ditas  rendas  ,  e  direitos  tenho  feita  doação  cm  fuás 
vidas  fegundo  he  contheudo  na  doação  que  lhe  dello  fiz,  e  do  reguen- 

go de  Alviella  termo  de  Santarém  depois  da  morte  do  dito  Gil  Aires  a 
que  delle  também  he  feita  doação  em  fua  vida  fegundo  fe  conthem  na 
dita  doação  que  lhe  delle  fiz  ,  e  do  Condado  ,  e  Villa  de  Ourem  ,  e  de 
Porto  de  mós  com  todallas  rendas ,  c  direitos  que  cu  em  ellas  ,  c  cm 
feus  termos  ey  ,  e  de  direito  devo  daver  ,  das  quacs  Villas,  e  lugares, 
rendas  ,  e  direitos ,  c  reguengos  ,  e  paços  lhe  faço  doação  com  todas 
luas  rendas ,  e  direitos  ,  foros  ,  trebutos ,  Jurifdiçoens ,  Cíveis  ,  e  Cri- 

mes ,  e  dos  Caftellos  das  menagens  dos  ditos  lugares  onde  os  ouver ,  e 
dos  padroados  das  Igrejas  das  ditas  Villas  ,  c  lugares  que  haja  todo  li- 

vre ,  e  juntamente  de  Juro ,  ede  herdade  mero  mixto  império  pera  to- 
do fempre ,  pera  cllc ,  e  pera  todos  feus  defeendentes  que  depois  del- 
le vierem,  aííi  ,  e  pela  guifa  que  cu  todo  ey ,  eme  meu  fenhor  EIRey 

dello  ha  feita  mercê  ,  e  doações  ,  e  melhor  fe  poder  fer ,  e  porem  man- 
do aos  meus  Almoxarifes ,  e  Efcrivâes  ,  e  aos  Juizes  dos  ditos  lugares ,  e 

a  outros  quaefqucr  a  que  efto  pertencer  que  metaô  logo  cm  poífe  das 
ditas  Villas  ,  e  lugares  ,  rendas  ,  e  direitos  ,  reguengos  ,  e  paços  ,  e  pa- 

droados de  Igrejas ,  o  dito  D.  Afrbnfo  meu  neto  ,  ou  feu  certo  Procu- 
rador ,  c  lhe  acudaó  ,  c  façaó  acodir  com  todo  bem ,  e  compridamente  , 

e  lhesobedeçaõ  como  a  mjm  mefmo  obedeciao  ,  e  lhes  deixem  todo  ha- 
ver compridamente  fem  nenhum  embargo,  e  fazer  de  todo  ,  eem  todo 

como  de  coufa  fua  própria  porque  eu  lhe  faço  de  todo  doação  o  mais 
firmemente  que  lha  fazer  poífo  ,  a  qual  doação  lhe  faço  per  a  guifa  que 
dito  he  ,  com  condição  que  cllc  naó  bulia  cm  nenhua  guifa  com  as 
rendas ,  e  direitos  de  que  eu  fiz  doação  aos  fufo  ditos  fenaó  às  fuás 
mortes  como  nas  doaçoens  que  lhe  fiz  hc  contheudo ,  e  com  condição 
que  fe  o  dito  D.  Alibnfo  falecer  per  morte  fem  filho  ,  ou  filha  lidimos 
que  as  ditas  Villas,  e  lufares,  reguengos,  rendas,  e  direitos  ,  e paços, 
e  padroados  de  Igrejas  que  fique  todo  ao  dito  D.  Fernando  feu  irmão 
meu  netto  ,  e  delle  fiquem  a  feus  defeendentes ,  e  fc  o  dito  D.  Fernan- 

do falecer  fem  filho ,  ou  filha  lidimos  que  fique  todo  a  dita  D.  Ifabel 
fua  irmã  minha  neta ,  e  delia  a  feus  defeendentes  ,  e  a  dita  herança  naó 
palie  a  outra  parte,  c  em  teftemunho  defto  lhemandey  dar  efea  Carta 
de  doação,  aííinada  por  minha  maó  ,  c  afTelhda  do  meu  fcllo ,  dante 
em  Borba  a  quatro  dias  dabril  o  Condeftable  o  mandou  Gil  Ayres  a  fez 
era  de  mil  e  quatrocentos  feífenta  annos.  E  pedindonos  de  mercê  o 
dito  Conde  que  lhe  confirmaífemos  todo  efto,  contheudo  na  dita  car- 

ta, por  quanto  fora  dado,  c  outorgado  de  Juro,  e  de  herdade  poro 
muj  verruofo  ,  c  de  grandes  vertudes  EIRey  meu  Senhor,  e  meu  Pa- 

dre da  muj  gloriofa  memoria  cuja  alma  Deos  haja  ,  ao  dito  Condefta- 
ble feu  Avo,  cante  que  lhe  (obre  ello  deíTemos  outro  livramento  fixe- 
mos perante  nos  vir  as  cartas  que  o  dito  Senhor  Rcv  fobre  efto  dera 

ao  dito  Condeftable,  as  quacs  examinadas,  c  viftas  per  nos,  conciran- 
do  a  rezaó  de  feus  merecimentos  ,  e  devido  grande  de  natureza  que 
comnofeo  ha  ,  nos  move  a  lhe  firmar,  c  reformar  todas  as  ditas  doa- 

çoens ,  previlegios,  graças,  mercês,  c  liberdades  de  nolla' certa  feien- 
cia  ,  próprio  moto  ,  real  authoiidade ,  e  poderio  abíbluto  ,  lhe  ou- 

torgamos, 
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torgamos  ,  e  confirmamos  as  Villas  ,  Caftellos  ,  terras  ,  e  Julgados , 
coutos,  honras,  e  Jurifdiçocns,  padroados,  rendas,  e direitos,  foros, 
c  trcbutos  ,  pella  guifa ,  e  com  todallas  claufullas  ,  e  condiçoens  con- 
theudas  em  a  dita  Carta  que  lhe  foy  dada,  e  outorgada  pello  dito  Con- 
deítable  íeu  Avo  cuja  alma  Dcos  haja  •,  Porem  mandamos  a  todollos 
noíTos  Ouvidores  ,  fobrc  Juizes  ,  e  Corregedores  ,  Juftiças  ,  e  Veado- 
rcs  da  fazenda  ,  Contadores  ,  Almoxarifes  ,  e  quaeíquer  outros  officiaes 
prefentes,  eque  ao  depois  forem  a  que  efto  pertencer  que  naó  embar- 

guem, nem  confcntaó  embargar  ao  dito  Conde  de  haver  as  Jurifdiçocns, 
direitos  ,  rendas  ,  foros  ,  trebutos  das  Villas  ,  Caftellos  ,  terras  ,  e  Jul- 

gados ,  Coutos ,  e  honras  fobredittos ,  e  uzar  dellcs  per  fi ,  e  per  feus 
officiaes  fegundo  fe  contem  em  a  ditta  Carta ,  mas  antes  lha  guardem  , 
e  façao  todos  bem  guardar  fem  outro  algum  embargo  que  a  cllo  po- 
nhaó ,  e  em  teftemunho  dcfto  lhe  mandamos  dar  efta  nolfa  Carta  aíli- 
nada  per  nos  ,  e  afilada  do  nollb  fello  do  chumbo  dante  em  Santarém 
a  vinte  e  quatro  dias  de  Novembro  EIRey  o  mandou  Ruy  Galvão  a 
fez  era  do  nafeimento  de  noífo  Senhor  Jefus  Chrifto  de  mil  quatrocen- 

tos trinta  e  três  annos.  Pedindonos  o  dito  Duque  meu  fobrinho  por 
merce  ,que  lhe  confirmaflemos  a  ditta  Carta  ,  e  lha  ouveílemos  por  con- 

firmada ,  aíli  como  nella  era  contheudo  ,  c  vifto  per  nos  feu  requeri- 
mento,  equerendollie  fazer  graça,  e  mercê,  temos  por  bem,  e  lha  con- 

firmamos ,  e  havemos  por  confirmada  ,  afli ,  e  na  maneira  que  fe  em  ella 
contem  tirando  fomente  a  Villa  de  Ourem  que  queremos  que  fique  de 
fora ,  e  fe  mifter  faz ,  vifto  o  devido  que  o  dito  Duque  meu  fobrinho 
comnofeo  ha ,  e  aos  muitos  ferviços  que  os  donde  elle  defeende  à  Co- 

roa de  noíTos  Reynos  fizeraó  ,  e  aíli  aos  que  ao  diante  delle  efperamos 
receber,  com  outros  bons  rcfpeitos  que  nos  a  ello  movem,  equeren- 

dollie fazer  graça ,  e  mercê  de  nollb  moto  próprio ,  certa  feiencia ,  li- 
vre vontade  ,  poder  real ,  e  abfoluto  lhe  damos  ,  e  doamos  ,  e  fazemos 

pura  ,  c  irrevogável  doação  ,  e  mercê  dcfte  dia  pêra  todo  fempre  ,  pêra 
elle ,  c  todos  feus  herdeiros ,  c  fucccflbres ,  e  defeendentes  de  todo  q 
cm  a  dita  Carta  contheudo ,  pella  guifa  ,  e  maneira  que  cm  ella  faz 
mençaõ  tirando  adita  Villa  de  Ourem  como  ditto  he,  e  porem  manda- 

mos aosVeadores  denoda  fazenda,  c  ao  noílb  Corregedor  da  Comar- 
ca ,  Juizes ,  Juftiças  ,  Contadores  ,  Almoxarifes ,  Kfcrivaes ,  e  peflbas 

outras  á  que  efta  noffa  Carta  for  moftrada ,  e  o  conhecimento  delia 
pertencer  que  façao  comprir ,  c  guardar  efta  noífa  Carta  de  confirma- 

ção ,  doação ,  c  merce  afli  como  per  nos  hc  mandado  ,  dado  ,  confir- 
mado fem  embargo  de  quacfqucr  leis ,  grofas  ,  c  ordenaçoens  ,  foros , 

façanhas  ,  e  opinioens  de  Doei  ores ,  capitolos  de  Cortes  ,  que  contra 
cfto  fejaó ,  porque  em  quanto  contra  cfto  forem  os  avemos  por  revo- 
gados ,  e  annullados ,  c  de  nenhum  vigor ,  c  queremos  que  efta  noífa 
Carta  valha ,  e  tenha  aífi  como  nclle  hc  contheudo ,  metendo  logo  de 
pòíTe  o  ditto  Duque  meu  fobrinho  de  todo  o  que  ditto  he ,  como  per 
nos  hé  mandado;  E  por  eíla  iíTo  rrcfrro  lhe  damos  lugar,  c  authori- 
dade  que  elle  per  íi ,  e  per  feus  officiaes  poíTa ,  e  tome  ,  c  mande  tomar 
appíle  das  dittas  coufas  contheudas  lia  ditta  Carta,  e  de  cada  hda  del- 

ias, a  qual  queremos  cjue  tenha,  c  valha,  cuja  vigor,  èefféito  como 

fe 
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fe  per  authoridade  de  noffas  Juíliças  fe  fizefle ,  por  quanto  aífi  o  ave- 
mos  por  bem  ,  c  he  noila  mercê ,  e  cm  teílemunho  ,  c  por  firmeza  dello 
lhe  mandamos  dar  eíla  Carta  per  nos  aflinada  ,  e  afiei  Jada  do  noífo  fel- 
lo  de  chumbo,  dada  em  a  Villa  de  Alcouehete  a  trefe  dias  de  Junho 
Gafpar  Rodrigucz  a  fez  anno  do  nafeimento  de  noílb  Senhor  Jefus 
Chrilto  de  mil  e  quatrocentos  noventa  e  leis.  E  por  quanto  o  reguen- 

go deCollares  há  muito  tempo  que  anda  fora  delta  herança,  e perten- 
ce a  Iffante  minha  muito  amada  ,  e  prezada  íenhora  madre  per  bem  de 

luas  doaçoens ,  e  cartas  que  diilò  tem  ,  illb  meíir.o  o  ditto  reguengo 
queremos  que  fique  de  tora  ,  e  naõ  entre  neíta  confirmação,  e  doação, 
que  aífi  fizemos  ao  ditto  Duque  meu  fobrinho  ,  c  hora  fentindo-o  aíli 
por  ferviço  de  Deos  ,  e  nollb  ,  e  bem  de  noílbs  Reynos  ordenamos  ,  e 
mandamos  que  em  elles  naó  ouvelle  Judeos  ,  nem  mouros,  c  nos  prou- 

ve dar,  e  íatisfazer  per  noila  carta  ás  pefioas  que  de  nos  tinhaõ  Juda- 
rias  ,  e  mourarias  outro  tanto  quanto  ellas  rendiaó.  E  por  quanto  o 
ditto  Duque  meu  fobrinho  nos  pedio  que  lhe  deíTemos  fatisfiaçaó  da 
ditta  J udaria ,  e  mouraria  deita  Cidade  de  Lixboa  temos  por  bem ,  e 
queremos  que  do  primeiro  dia  de  Janeiro  que  ora  paliou  deíle  anno 
prefente  de  mil  quatrocentos  noventa  e  nove  em  diante  ,  elle  tenha  ,  e 
aja  de  nos  peia  elle  ,  e  pêra  todos  feus  herdeiros  ,  e  fuceeíTores  em  par- 

te da  latisfaçaó  da  ditta  Judaria  ,  e  mouraria  as  dizimas  dos  pelcados  no- 
va ,  e  velha  da  ditta  Cidade  que  fohiaó  andar  na  portagem  delia ,  cm 

airendamento  ,  e  lhe  fazemos  delia  pura,  e  irrevogável  doação  antre  vi- 
vos valedoura  pêra  elle,  e  pêra  todos  feus  herdeiros,  cfucceirores  pel- 

lo  modo  ,  e  maneira  ,  c  faculdades ,  que  elle  tinha  ,  e  avia  a  ditta  Ju- 
daria ,  e  mouraria  ;  A  qual  doação  das  dittas  dizimas  lhe  aíli  fazemos 

com  todalas  rendas ,  foros  ,  trebutos  ,  com  que  fe  ellas  atequi  pêra  nos 
tirarão  ,  e  arrecadarão  ,  e  com  todo  o  que  á  nos,  c  a  Coroa  de  noífos 

Reinos  pertence,  com  tcdaJas  liberdades,  franquezas,  ifençoens,  e  fa- 
culdades com  que  anos  polir- hiamos ,  e  aviamos  ,  e  queremos,  c  man- 

damos ,  que  elle  per  íi ,  e  feus  Ofheiaes  as  mande  arrecadar,  receber  ,  e 
arrendar ,  e  aver  como  lhe  prouver ,  c  por  bem  tiver  ,  e  bem  afíi  que- 

remos que  os  feus  Almoxarifes  conheçaó  de  todollos  feitos  ,  preitos, 
e  demandas  que  em  as  dittas  dizimas  fobrevierem  ,  para  que  as  julgue , 
e  determine  como  achar  que  he  direito ,  e  dê  appellaçao  ,  e  aggravo 
pêra  o  Ouvidor  do  dito  Duque  meu  fobrinho,  e  do  ditto  feu  Ouvidor 
ira  ao  Juiz  dos  noflbs  feitos,  e  outrofi  nos  praz  que  os  feus  facadores 
poliaõ  penhorar ,  e  contlranger  ,  vender ,  e  arrematar  os  bens  dos  que 
lhe  devedores  forem  como  per  dividas  noilas ,  eoutroíl  mandamos  j  .  r 
eíla,  as  noilas  Juíliças,  que  quando  perante  os  Juizes  que  conhecem 
dos  feitos  do  ditto  Duque  meu  fobrinho  for  achai-lo  que  os  feus  rendei- 

ros nao  pagão  aos  tempos  que  devem ,  e  alguãs  peífoas  poderofas  fe- 
nao  quiíerem  deixar  penhorar  aos  léus  Sacadores ,  e  os  quiferem  pe- 

nhorar por  feu  mandado  ,  e  de  feus  Oíficiacs  por  ferem  poderofos  ,  ou 

Lhe  tolherem  os  penhores ,  que  vos  Juíliças  ajudeis  os  dittos  feus  Saca- 
dores a  fazer  as  ditas  penhoras ,  e  outroíi  mandamos  as  dittas  Juíliças 

que  preiívlao  os  dittos  íeus  Officiaes  quedellc  tiverem  mantimento  quan- 
do por  elle  for  requerido  que  osmandjm  prezos  onde  elle  mandar  pa- 
Tom.IY.  D  ra 
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ra  lhes  dar  feu  efearmento  ,  dando  appellaçaó ,  e  alçada  fegundo  o  ca- 

io for ,  o  que   todo  afll  nos  praz  fem  embargo  de  quaefquer  ordena- 
çoens  ,  leis ,  grofas  ,  façanhas  ,  opinioens  de  Doutores  ,  cartas ,  fenten- 
ças ,  capitolos   de  Cortes  ,    que  contra  efto  fejaó  ,  porque  em  quanto 
contra  efto  forem  os  avemos  por  revogados,  eanullados  ,  e  de  nenhum 
vigor ,  e  iíTo  mefmo  fem  embargo  da  Ordenação  que  ora  novamente 
fizemos  que  podeíTemos  tomar  as  dizimas  dos  pefeados  á  quaefquer  pef- 
foas  a  que  as  deífemos  dandolhe  outros  direitos  reaes  porque  queremos, 
e  nos  praz  que  a  dita  Ordenação  fe  naó  entenda  no  dito  Duque  meu  fo- 
brinho  ,  e  porem  mandamos  aos  Veadores  de  noífa  fazenda  ,  e  ao  noífo 
Contador  mor  da  ditta  Cidade ,  e  a  todollos  outros  nollbs  officiaes  a  que 
efta  noífa  Carta  for  moftrada  ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer ,  que 

a  façaó  comprir  ,  e  guardar  como  nella  he  contheudo  ,  e  metaõ  em  pof- 
fe  ao  dito  Duque  meu  fobrinho  das  dittas  dizimas  como  nefta  doação 
he  contheudo  ,  e  por  firmeza  dello  lhe  mandamos  dar  efta  noífa  carta 
per  nos  aífinada ,   e  affellada  com  o  noifo  fello  de  chumbo  ,  dada  em  a 
Villa  de  Sintra  a  dous  dias  do  mes  de  Agofto  Gafpar  Rodriguez  a  fez 
anno  do  nacimento  de  noíTo  Senhor  Jefus  Chrifto  de  mil  quatrocentos 
noventa  e  nove ,  e  ao  pé  da  ditta  Carta  eftavaó  huãs  regras  pello  ditto 
Senhor  aífi nadas  ,  de  que  o  theor  delias  tal  he.     E  por  quanto  ao  fa- 

zer defta  doaçaõ  naó  era  feito  maíla  do  que  rendiaó  as  dittas  dizimas 
nella  contheudas ,  fegundo   noífa  ordenança  ,  e  defpois  de  aífinada  fe 
fez  ,  e  por  ella  fe  achou  que  as  dittas  dizimas  vaiiaó  com  a  dizima  ,  e 
faida  dos  dittos  pefeados  pêra  fora  ,  per  mar ,  e  per  terra ,  e  marifeo 
hum  conto  duzentos  e  oitenta  mil  reis  declaramos ,  e  nos  praz  que  elle 
arrecade  ,  e  mande  arrecadar  a  ditta  dizima  ,  e  faida  dos  dittos  pefeados 
per  mar  ,  e  per  terra,  e  o  ditto  marifeo  pella  maneira  que  o  faz  nas  ou- 

tras dizimas  que  nefta  doaçaô  faó  declaradas ,  por  quanto  ínos  lhe  da- 
mos todo  juntamente  na  ditta  contia  dos  dittos  hum  conto  duzentos  e 

oitenta  mil  reis  como  ditto  he  ,  com  condição  que  fendo  cafo  que  as 
dittas  dizimas  e  direitos  fobredittos  juntamente  mais  renderem  que  a 
ditta  contia  que  faça  todo  por  o  ditto  Duque,  e  mande  todo  arreca- 

dar pêra  íi  fegundo  forma  deífa  doação  ,  e  iilb  fe  menos  render  que 
a  ditta  contia,  nos  naó  lhe  leremos  obrigados  alhocompoer,  e  por  fir- 

meza de  todo  o  mandamos  aqui  aífentar  ao  pé  da  ditta  doação  per  nos 
aflinado ,  pêra  o  ter  por  fua  guarda  feito  em  Lixboa  a  quinze  dias  de 
Dezembro  André  Rodriguez  o  fez  de  mil  c  quinhentos. 

Alvará  delRey  D.  Manoel  fará  os  Vereadores  ,  e  Officiaes  da  Ci- 

dade de  Lisboa ,  em  que  manda  que  na  dizima  do  pejeado  ,  que  ti- 

nha dado  ao  Duque  de  Bragança  em  fat'n facão  cio  fervi q  o  Real, 
e  renda  da  Judiaria  delia  ,  naó  fizejjcm  innovacoõ  alguma  ;  e  lia- 

vendo-a  de  fazer  por  algum  jujlo  re/ peito  lho  fizeffem  a  faher  pri- 
meiro ,  e  ao  Duque  para  fr  ouvido, 

'  *T^^ni  ̂ nnocl  per  graça  deDeos  Rcy  de  Portugal   edosAfgarves 
An,  1504.       JLyi'.a.]uem  e  dalém  mar  e  africa  fenhor  de  guine  e  da  conquifta  na- 

vegação 
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vcgaçaó  comercio  de  thiopia  arábia  pcríia  e  da  índia  a  vos  vereadores 
c  oriciaes  da  nota  Cidade  de  lixboa  que  nos  temos  dado  ao  Duque  de 
Bragança  meu  muito  amado  e  prezado  lóhrinho  a  dizima  do  pefeado 
da  dita  Cidade  em  latistaçaó  do  fervieo  real  c  renda  da  Judaria  dela 

que  de  vos  tinha  ,  e  ora  nos  diz  que  fazíeis  e  querieis  fazer  alguns  em- 
novaçoés  c  coufas  outras  que  alem  de  lerem  em  prejuízo  da  dita  íua 
renda  nunqua  fe  collumaó  fazer ,  pedín donos  que  a  elle  lhe  provefe- 
mos  com  juítiça  ,  pello  qual  vos  mandamos  que  daqui  em  diante  tal 
naó  façais  c  lcixeis  andar  todo  no  ponto  c  citado  cm  que  cltavaó  quan- 

do lhe  a  dita  renda  demos  c  fe  por  bentura  vos  parecer  que  pello  ler- 
vieo de  Deos  e  prol  da  dita  Cidade  fe  deve  fazer  alguã  coufa  ante  que 

nito  nada  alenteis  nolo  fazei  primeiro  faber  eafim  a  elle  para  ler  ou- 
vido e  requereis  e  ello  leu  direito  o  que  afim  comprireis  fem  duvida 

que  a  ello  ponhais ,  dada  em  Cintra  a  iiij  dias  de  dezembro  Jhoaó  pães 
a  fez  ano  de  mil  e  quinhentos  e  quatro. 

Carta  delRey  Dom  Maneei  ao  Duque  de  Bragança,  para  que  os 
Compradores  dos  Reys,  Rayn/ias ,  elnjantes  náõ  entrem  nas 

turcas  a  tirar  peixe  antes  de  fer  dizimado.     Ejlá  no  //- 
vro  1.  dos  Myihcos  pag.221. 

DOm  Manoel  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algai*\-es  >Jum.  102 
daquem  ,  c  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine,  e  daConquif- 

ta  navegação  ,  Comercio  de  Ethiopia ,  Arábia  ,  Perfia  da  índia.  A  An.  l^oo. 

quantos*"  elta  nolla  Carta  virem  fazemos  faber  que  o  Duque  de  Bragan- ça &c.  meu  muito  amado  ,  e  prezado  lbbriíiho  ,  fe  nos  aggravou  di- 
zendo ,  que  na  fua  renda  do  pefeado  defta  Cidade  de  Lixboa  elle  re- 
cebia perda  ,  e  na  recadaçaó  delia ,  fe  nom  guardava  á  feus  officiaes  o 

que  devia  por  noílb  Comprador ,  c  aifi  da  Rainha  minha  fobre  todas 
muito  amada  ,  c  prezada  molher  ,  e  da  Rainha  minha  Senhora  Irmaa,  e 
da  Irfante  minha  Senhora  madre ,  e  dos  outros  grandes  ,  e  fidalgos  en- 

trarem na*  barcas  dos  pefeadores  ,  e  antes  de  o  pefeado  que  nellas  vem 
fer  dizimado  ,  c  recadado  o  direito  delle ,  elles  tomarem  o  que  lhes 
bem  vem,  para  fy,  e  para  quem  lhes  apraz,  e  o  levarem  fem  feus  of- 

ficiaes, e  rendeiros  reeadarem  feus  direitos,  nem  lhe  quererem  dizer, 
,  de  que  pcToas  o  comprarão  ,  para  delles  fe  recadar  ,  no  que  elle  de  fua 
renda  perde  muito,  e  nos  iífo  mcfmo  fomos  defervido ,  pello  que  to- 

ca arrecadação  de  nolla  íiza  que  dos  tacs  pelcados  para  nós  fe  há  de  re- 
cadar ,  c  alem  deito  polias  femelhantes  entradas  dos  ditos  Comprado- 

ra nas  ditas  barcas  fe  recrecerem  arroidrs,  c  alvoroços,  c  voltas ,  de 
que  fe  feguc  noilb  delcrviço.  Pedindonos  que  aíTy  porhua  coufa,  co- 

mo por  outra  o  próvelfcmos ,  porque  cm  outra  maneira  ,  elle  em  fua 
renda  receberia  muita  perda  ,  e  nos  poderíamos  ler  muito  defervido  ; 
eviíto  por  nós  por  nos  parecer  que  fazendofle  iíio  ally  paliava  cm  inuy 
grande  delórdem  ,  e  era  cauza  mui  pcijudicial  á  nolfo  fervieo,  ca  bem 
de  julfiça  ,  querendo  provello  por  efta  pressente  Carta  ,  defendemos  , 
I  mandamos  que  nenhum  Comprador  ally  noíTo,  como  das  ditas  Rai- 
Tom.IV.  D  ii  nhãs, 
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nhãs  ,  Iffante ,  e  de  quaefquer  outros  grandes  ,  e  fidalgos ,  e  peíToas  de 
qualquer  qualidade  que  íejaó  ,  naó  entrem  nas  ditas  barcas  a  tomar  os 
ditos  pefcados ,  nem  nellas  o  comprem  ,  nem  de  fora  delias  até  nom 
fer  dizimado  ,  e  delle  recadado  o  direito  da  dizima ,  fob  penna  de  qual- 

quer dos  ditos  Compradores,  que  o  contrario  fizer,  pagar  por  cada  vez 
que  o  fizer  dez  cruzados  para  as  obras  do  noíTo  eíprital  de  todos  os  San- 
ccos  deita  Cidade  ,  emais  perder  todo  o  pefcado  que  lhe  for  achado, 
de  que  fe  nom  recadaíTe  dizima ,  do  que  todo  damos  a  execuflaó  ,  e 
poder  inteiro  para  ella  ao  Almoxarife  do  dito  Duque  meu  ibbrinho , 
porem  o  noteficamos  aíTy  ,  e  mandamos  que  eíla  nofla  Carta ,  e  a  de- 
triminaçaó  que  por  ella  damos  fobre  cite  cafo  fc  cumpra ,  e  guarde , 
como  nella  hé  contheudo  ,  fob  as  ditas  pennas  fem  mingu amento  al- 

gum ,  e  feja  affi  logo  apregoado ,  e  noteficado  ,  porque  fe  nom  poífa 
alegar  ignorância.  Dada  em  a  nolíà  Cidade  de  Lixboa  aos  onze  dias 
do  mes  de  Dezembro.  Álvaro  Fernandez  a  fez  anno  do  nafeimento  de 

noíTo  Senhor  Jefus  Chriíto  de  mil  e  quinhentos. 

Carta  de IRey  D.  Manoel,  em  que  faz  mercê  ao  Duque  D.  Jayme 

das  Dizimas  do  pe/cado  de  Villa  do  Conde  ,  FaÕ  ,  E/pozende , 

Povoa,  Dar que ,  eVi/Ia-Nova  da  Cerveira.     E/Ia  na 
Cartona  da  Cajá  de  Bragança  ?  maço  das  Doações 

antigas. 

NfuiT)  I02  T"\^m  ̂ anoeI  PerSraÇa  deDeos  Rcy  de  Portugal  ,  edosAlgarves 
0  a  JL/daquem  e  dalém  mar  cm  Africa  ,  Senhor  de  Guine,  edaConquif- 

An.  1502,  ta  navegação  ,  Comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia  ,  Perfia  ,  e  da  índia.  A 
quantos  efta  noíTa  Carta  virem  fazemos  faber,  que  fentindoo  aííi  per  fer- 
viço  de  Deos  ,  e  noíTo ,  e  beês  de  noTos  Reinos  ,  ordenamos  ,  c  man- 

damos que  em  elles  naó  ouveíle  Judeos ,  nem  mouros  ,  e  nos  prouve 
fatisfazer  ás  peíToas  que  de  nos  tinhaó  Judarias ,  e  mourarias ,  outro 
tanto  quanto  ellas  valliaó  ,  pello  qual  Dom  James  Duque  de  Bragan- 

ça, e  de  Guimaraens  meu  muito  prezado,  e  amado  ibbrinho  nos  pedio 
ora  que  lhe  deíTemos  fatisfaçaó  das  Judarias  de  fuás  terras,  e  viílo  per 
nos  feu  requerimento  as  mandamos  avaliar  per  noífos  officiaes  ,  e  fe  fez 

dello  maça  de  três  annos  fegundo  nolfa  ordenança ,  e  entre  todallas  ou- 
tras Judarias  das  ditas  fuás  terras  que  aííi  foraó  avaliadas,  Co  achou  que 

valliaó  eftas  adiante  nomeadas  duzentos  e  dous  mil  e  quinhentos  reis 
por  eíla  guifa  §.  mil  reis  ajudaria  de  Porto  demos,  efeis  mil  reis  a 
de  Alter  do  Chaó  ,  e  dezaíTeis  mil  reis  a  de  Barcellos,  e  vinte  cinquo 
mil  reis  a  de  Guimarncns ,  c  trinta  e  hum  mil  a  de  Chaves  ,  e  trinta  mil 
a  de  Rargança  ,  e  fclfenta  e  cinquo  mil  a  de  Villa  Viçoía  ,  coito  a  de 
Sou  fel,  c  os  vinte  mil  a  de  Portel ,  e  cm  iatisfiiçaó  das  ditas  Judarias 
temos  por  bem ,  e  queremos  que  des  primeiro  dia  de  Janeiro  que  ora 
virá  do  anno  de  mil  e  quinhentos  em  diante ,  dle  tenha,  e  aja  de  nós 
pêra  elle ,  c  todos  feus  herdeiros  ,  c  fucceflbres ,  as  noíías  dizimas  no- 

vas do  pefcâdo  dos  lugares  adiante  declarados  que  foraó  avaliados  per 
nollbs  oíHciaes  per  maífa  de  três  annos  em  outra  tanta  contia  de  duzen- 

tos 
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tos  e  doiis  mil  e  quinhentos  reis.  §.  a  dizima  daHiriceira  nove  mil  e 
duzentos  reis ,  e  a  dizima  de  Villa  de  Conde  cento  e  trinta  c  quatro  mil 
reis ,  e  a  dizima  de  faõ  ,  e  efpozendc  vinte  e  dous  mil  quatrocentos  e 
trinta  e  quatro,  ca  dizima  da  Povoa  vinte  e  hum  mil,  e  a  dizima  de 
Darque  oitocentos  iellenta  e  fete  reis  ,  c  a  dizima  de  ViHanova  de  Cer- 

veira quinze  mil  reis  das  quacs  dizimas  dos  ditos  lugares  lhe  fazemos 
pura  ,  c  irrevogável  doação  pêra  todo  fempre  antre  vivos  valedoura 
pêra  elle  ,  e  pêra  todos  léus  herdeiros ,  e  fueceflores  pcllo  modo ,  e  ma- 

neira ,  e  com  as  faculdades  com  que  elle  tem,  e  há  as  outras  rendas  das 
ditas  luas  Villas  ,  e  em  fuás  doações  he  contheudo  ,  caffi  como  anos, 
e  á  Coroa  de  nolfbs  Reinos  as  ditas  dizimas  pertencem  ,  e  ao  diante 
pertencer  podem,  e  com  todallas  liberdades,  franquezas,  eifençoens, 
faculdades  com  que  as  nos  peílbhiamos  ,  e  aviamos  ,  e  íe  mais  renderem 
que  a  dita  contia  feraó  pêra  elle  r  e  léus  herdeiros ,  e  le  menos  rende- 

rem nòs  naõ  leremos  obrigados  alho  compoer  ,  e queremos  ,  e  man- 
damos que  elle  por  feus  officiaes  as  mande  recadar ,  receber ,  e  arren- 

dar ,  e  aver  como  flie  mais  prouver ,  e  bem  affi  queremos  que  os  feus 
Almoxarifes  conheçao  de  todolos  feitos ,  e  demandas  que  em  as  ditas 
dizimas  lbbrevierem  para  que  eíles  as  julgem  ,  e  determinem  como 
acharem  que  he  direito  ,  e  dem  appellaçaó ,  e  aggravo  pera  o  Ouvidor 
do  dito  Duque  meu  fobrinho  ,  e  do  dito  feu  Ouvidor  ao  Juiz  dos  nof- 
ibs  feitos,  e  outrofi  nos  praz  que  os  feus  facadores  pofFaõ  penhorar  r 
conítranger  ,  vender,  e  arrematar  os  bens  dos  que  lhes  devedores  forem,, 
como  per  dividas  noíias ,  c  outrofi  mandamos  per  efla  á  noíTas  juftiças 
que  quando  perante  os  Juizes  que  conhecerem  dos  feitos  do  dito  Du- 

que meu  fobrinho  for  achado  que  feus  rendeiros  naó  pagão  aos  tem- 
pos que  devem  ,  e  alguas  peííbas  poderofas  fenaó  quizerem  leixar  pe- 

nhorar aos  feus  facadores ,  c  os  quizerem  penhorar  por  feu  mandado  , 
ou  de  feus  officiaes  por  ferem  poderofos  ,  e  lhes  tolherem  os  penhores , 
que  vos  Juítiças  ajudeis  os  ditos  feus  facadores  afazer  as  ditas  penho- 

ras ,  c  outrofi  mandamos  as  ditas  Juítiças  que  prendaó  os  ditos  feus  of- 
ficiaes que  delíe  tiverem  mantimento  quando  por  elle  for  requerido , 

e  lhos  mandem  prezos  onde  elle  mandar  pera  lhes  dar  feu  efearmento 
dando  appellaçaó  ,  e  aggravo  fegundo  o  cafo  for  ,  o  qual  todo  àfli  nos 
praz  fem  embargo  de  quaefquer  leis  ,  ordenaçoens ,  grofas  ,  façanhas  , 
opinioens  de  Doutores ,  cartas  ,  fe n tenças ,  capitolos  de  Cortes  que 
contra  eito  fcjao  ,  porque  em  quanto  contra  eito  forem  T  os  aviemos 
por  revogados,  e  anullados  ,  e  de  nenhum  vigor,  eiílb  mefmo  fem  em- 

bargo da  Ordenação  ,  que  ora  novamente  fizemos,  que  podeílemos  to- 
mar as  dizimas  dos  p Meados  a  quaefquer  pclfoas  que  as  deflemos  dan- 

dolhe  outros  direitos  reais  porque"  queremos  ,  c  nos  praz  que  a  dita 
Ordenação  íertaô  entenda  no  dito  Duque  meu  fobrinho  ,  e  porem  man- 

damos aosVeadòres  de  no 'Ta  fazenda,  Contadores  das  Comarcas  onde 
as  ditas  dizimas  íàó I,  cátodo*  ognoílbs  officiaes-,  c  Juítiças  a  que  efta 
noTa  Carta  for  moífarada  ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer,  que  a  fa- 
ç.io  comprir ,  e guardar  como  nella  he  contheudo  ,  enutaõ  emppíle 
o  dito  Duque  meu  fobrinho  das  ditas  dizimas  como  ncua  doação  he 

contheudo,  epor firmeza  dello  lhe  mandamos  Jar  efta  Carta  per  nos aíli  nada  r 
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aflinada  ,  c  aífelladá  do  noíTo  fello  de  chumbo  ,  dada  cm  Lixboa  a  on- 
ze dias  de  Dezembro  Gafpar  Rodriguez  a  fez  anno  de  noíTo  Senhor 

Jefus  Chrifto  de  mil  quatrocentos  e  noventa  e  nove,  e  por  quanto  o 
dito  Duque  meu  íbbrinho  nos  leixou  ora  a  dizima  da  Ericeira  para  fa- 

zermos delia  o  que  nolfa  mercê  íbfTe  ,  lhe  demos  logo  em  fatisfaçaó 
delia  nove  mil  e  duzentos  reis  que  hc  o  preço  em  que  lhe  foy  avalia- 

da ,  e  dada  ,  aíTentados  em  o  nolíb  Almoxarifado  de  Santarém  per  car- 
ta geral ,  pagos  nos  ramos  das  fifas  de  Ourem  ,  e  por  tanto  mandamos 

logo  romper  perante  nos  a  dita  Carta,  e  lhe  demos  efta  pêra  porella 
ter,  eaver  as  outras  dizimas  nella  contheudas  tirando  fomente  a  da  di- 

ta Ericeira ,  de  que  aífi  he  fatisfeito  como  dito  he ,  e  por  firmeza  dello 
lhe  mandamos  dar  efta  Carta  per  nos  aflinada  ,  e  aíTellada  do  noíTo  fel- 

lo de  chumbo ,  dada  cm  Lixboa  primeiro  dia  de  Março  Gafpar  Ro- 
driguez a  fez  anno  de  noíTo  Senhor  Jefus  Chriílo  de  mil  e  quinhentos 

e  dous. 

Alvará  delRey  ,  em  que  faz  mercê  ao  Duque  de  Bragança  de  con- 
ceder a  dous  Compradores  Jèus  contínuos  da  jua  Ca/a  as  gr  a' 

ças  ,  e  privilégios  ,  que  gozaò*  os  da  Cal  a  Real.    Tirey-o 
do  Cartório  da  dita  Ca/a  onde  Je  con/èrva. 

JNum.  I  O^.  IV T  Os  EIRey  fazemos  faber  a  quantos  efte  noíTo  Alvará  virem  ,  c  o 
An.  1506.  jLAI  conhecimento  delle  pertencer  per  qualquer  guifa  ,  que  feja  ,  que 

a  nos  praz  ,  e  avemos  por  bem  por  niífo  fazermos  mercê  ao  Duque  de 
Bragança  meu  muito  amado,  e prezado  fobrinho  que  dous  regataes  que 
elle  trouxer  continus  em  lua  Caía  pêra  o  proverem  das  coufas  de  car- 

reto como  fazem  os  da  noíía  Corte  aj ao  todallas  graças  ,  e  privilégios  , 
que  aos  noífos  teemos  dado  ;  c  porem  o  notefícamos  aífy  todos  noíTos 
Corregedores  ,  Juizes  ,  e  juftiças ,  Almotacees  ,  e  a  quaefquer  outros 
officiaes ,  e  peíToas  a  que  efte  Alvará  for  moftrado ,  e  o  conhecimento 
delle  pertencer  ,  que  leixem  aos  ditos  dous  regataes  gozar  dos  ditos 
privilégios  ,  e  liberdades  afy  ,  e  taó  compridamente  como  os  tem  os  nof- 
fos  fem  lhe  ferem  contra  elles  em  maneira  alguá  em  parte  ,  nem  em  to- 

do ,  e  elles  teraõ  o  trelado  dos  ditos  privilégios  em  pubrica  forma ,  e 
em  quanto  afy  andarem  em  cafa  do  dito  Duque  pêra  ferem  certos  co- 

mo elles  faõ  os  dous  regataes ,  e  porque  defto  nos  praz  lhe  mandamos 
dar  efte  Alvará,  o  qual  valerá  como  carta  pernos  affinada  ,  e  aíTella- 

da com  o  noífo  fello  pendente ,  fem  embargo  da  ordenação  feito  em 
Abrantes  a  dous  dias  de  Março  Luiz  Corrêa  o  fez  anno  de  mil  e  qui- nhentos efeis  annos. 

Ahard 
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%AJtuatà  de/Rey ,  em  que  concede  a  dons  Be/leiros  do  Duque  de  Bra* 

gança  os  privilégios  dos  /eus.  Eilá  no  Cartório  da  dita  Cafa. 

NOs  EIRey  fazemos  faber  a  todos  nofTos  Corregedores,  Juizes  ,TSJnm  T  _  - 

Juíliças  ,  Alcajdes  ,  Meirinhos  ,  e  todos  outros  officiaes ,  c  pcllbas  ̂ um"  *  O  5  • 
a  que  elte  nolíb  Alvará  for  moílrado ,  e  o  conhecimento  dellc  perten-  An,  1511.. 
cer  que  a  nos  praz  que  os  dous  belleiros  do  monte  que  o  Duque  de 
Bragança  ,  e  de  Guimarães  ,  meu  muito  amado  ,  e  prezado  ibbrinho 
trouxer  em  lua  Cafa  ,  e  moílrarem  feus  aífinados  de  como  com  ellc  an- 
daó,  e  o  fervem  feja  guardado  o  privilegio  que  temos  dado  aos  noífos 
belleiros  de  monte  ,  afy  ,  e  taó  inteiramente  como  no  dito  privilegio 
lie  contiudo  ,  e  como  por  elle  fe  guarda  ,  aos  nolfos  Beíleiros  de  mon- 
te  ,  eafy  como  fe  os  ditos  dous  Befteiros  do  dito  Duque  meu  fobrinho 
folfem  noços  porem  volo  noteficamos  afy  a  todos  em  geral ,  e  a  cada 
hum  de  vos  em  efpecial ,  e  vos  mandamos  que  aos  ditos  dous  beíleiros 
de  monte  do  dito  Duque  meu  fobrinho  ,  e  que  vos  moílrarem  feu  aífi- 
nado  de  como  faõ  feus ,  guardeis  os  ditos  privilégios  como  dito  he  de 
que  vos  moílraraó  o  trelado  em  publica  forma ,  e  em  todo  cumpri ,  e 
guardai  cíle  Alvará  como  nelle  fe  conthem  porque  afy  nos  praz  feito 
em  Santos  a  xiij  dias  de  Março  o  fecretario  o  fez  anuo  de  mil  e  quinhen- 

tos e  onze.     Concertado  com  o  próprio.  Eu  Ruy  Dias  de  Menezes. 

Alvará  delRey  ,  em  que  concede  Jeguro  aos  omiziades  ,  que  forem 

com  o  Duque  de  Bragança  na  Armada.   Original  eflh  no  Car* 
tono  da  Cajá  de  Bragança  donde  o  cofiey. 

NOs  EIRev  fazemos  faber  atodollos  noíTbs  Corregedores  ,  Juizes,  fJiirri  \o6 
juíliças  de  noífos  Reinos  a  que  eíle  foor  moílrado  ,  e  o  conheci- 

mento delle  pertencer,  que  nos  paliamos  huu  noílb  Alvará  porque  An.  1515* 
mandamos  que  as  pcllbas  omiziadas  que  nos  quiferem  hir  fervir  ncíla 
armada  em  que  enviamos  o  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  ,  e 
prezado  fobrinho  foíFem  feguros  da  feitura  dello  atee  a  partida  da  di- 

ta armada ,  e  nnm  folfem  prefos  ,  reteudos  ,  acufados  ,  nem  demanda- 
dos por  malefícios  feitos  civees ,  nem  crimes  que  teverem  feito  ,  ou  co- 

metido tce  feitura  delo  tirando  em  os  cafos  crimes  fegundo  fe  nelle 
contem  ;  cora  o  dito  Duque  meu  fobrinho  nos  diífe  como  alguns  omi- 
ziados  dos  ditos  feitos  crimes  que  suidavaõ  íbbrc  o  dito  feguro  fe  pren- 

di aõ  dizendo  que  deílem  fiança  as  dividas  que  deviao  por  bem  derma 
hordenança  que  hv  avia  porque  mandamos  que  deífem  a  dita  fiança 
poílo  que  lhes  deflemos  alguns  cípaços  ,  e  porque  nom  avemos  por 
bem  que  a  dita  ordenança  aja  lugar  nos  ditos  omiziados  que  agora  vaó 
na  dirá  hida  vos  mandamos  que  cumpraes,  e  guardeis,  c  foçaes  com- 
prir,  e  guardar  o  dito  Alvará  de  feguro  leni  embargo  da  dita  borde- 

io ,  e  de  quaefquer  outros  que  hy  aja  em  contrario,  e  f:  alguíís 

oaiziados  :'-;:-jj  prelos  peUo  dito  cafo ,  como  dito  feguro  mandaios 
logo 
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logo  foltar ,  e  comprio  afim  feito  em  Lisboa  iiij  dias  de  Julho  Gas- 
par Rodriguez  o  fez  de  quinhentos  e  treze. 

REY. 

Carta  que  o  Duque  de  Bragança  D.  Jayme  efereveo  de  Azamor  a 

E/Rey ,  quando  tomou  a  Cidade;  ejlá  no  tomo  $.  do  livro  de  diver- 
Jas  coifas  do  anno  de  i} }2  per  diante  ,  que  era  do  Sereniffimo 

Duque  de  Bragança  D.  Theodojio  J.  efe  confrva  na  Livraria 

do  Sereniffimo  Senhor  Infante  D.  António  a  yag.  $25  verj.  don- 
de afiz  copiar, 

Dit.  n.  I  06,  T~  Piores  a  nofíb  Senhor,  Azanior  hc  de  V.  A.  fem  morte  nem JLi  ferida  de  homem  fidalgo,  laivo  algumas  feridinhas  ,  que  alguns 
houveraó  em  hum  defmando  ,  de  huma  efearamuça  o  dia  que  aqui  che- 

gamos ,  mas  de  quantas  feridas  o  meu  coração  á  fido  trefpadado  pelo 
mau  aviamento  que  trazemos  das  couzas  neceífarias,  naõ  o  poderá  crer 
lcnaó  quem  me  vee  lançar  os  bofes ,  que  tal  official  ha  hi  que  trás  as 
couzas  que  nom  comprem  ,  que  até  o  porto  de  Mazagaó  o  naó  vi , 
luppofto  que  muita  culpa  elles  tenhaó  na  froxidade  com  que  ufaó  de 
leos  officios  ,  eu  torno  a  maior  culpa  ao  mar  porque  as  vezes  anda  ho- 

mem bu Içando  hum  navio  dois  ,  e  três  dias  na  frota ,  e  naó  o  acha , 
crea  V.  A.  que  bem  fe  conforma  agora  o  credito ,  que  homem  tem  que 
todas  voífas  couzas  feclas  por  Deos ,  e  quaíi  milagrofamente  que  nof- 
fas  forças  naô  podiaó  la  abranger ,  fem  embargo  de  dizerem  os  que  vi- 

rão toda  a  Europa  que  nunca  taó  formofa  frota  ,  nem  gente  fe  vio 
em  noíTos  dias.  Com  tudo  haja  V.  A.  que  eu  tenho  bebido  o  derra- 

deiro cales  deffadiga  de  mil  maneyras  de  couzas  que  me  impedirão  non 
goltar  inteiramente  de  quanta  mercê  nos  Dcos  tem  feita  lèaV.  A.  fer 
aíli  fervido  ,  em  eípecial  a  fadiga  que  ha  levado  a  minha  gente  de  pcé 
com  fome  de  lhe  non  podermos  dar  mantementos  ,  nem  baldados  fen- 

do huma  gente  que  fem  duvida  me  prezo  mais  de  fer  fenhor  ,  para 
vos  cila  fervir,  que  dasVillas,  cm  que  vivem. 

Que  non  lacra  taó  meudamente  V.  A.  as  couzas  que  paílamos , 
leveme  V.  A.  cm  defeulpa  ,  que  non  he  por  me  lançar  cedo  ,  nem  ale- 

vantar  tarde  ,  como  V.  A.  algum  dia  faberá  ;  tanto'  que  V.  A.  nos  lci- 
xou  ,  e  lançou  a  benção  cm  Rcílello  fizemos  vella  ,  e  o  vento  nos  ef- 
calcou  de  tal  feição ,  que  ao  virar  que  fizemos  fomos  duas  vezes  fobre 
aterra  Dalmada  alguns  fe  tornarão  ja  amarelios ,  eoMeftre  te  aprella- 
va  ja  de  tal  feicaô  ,  que  o  Comendador  mor  Deos  lhe  perdoe  ,  fe  fora 
vivo,  non  fora  ali  com  muito  dezenfadamento ,  cia  alguns  fe  conten- 
tavao  de  tornarmos  a  tomar  o  pouzo  ,  que  tivéramos  a  noute  paliada  , 
mas  por  naó  parecer  agente  taó  maá  darrancar  de  Lisboa  que  o  que 
o  fazia  era  negada  ,  c  naó  verdade  ,  mas  mandei  poor  todalas  forças, 
porque  vingacemos  Reftello,  e  iodemos  poufar  a  Santa  Catharina,  fe- 
guinnehia  ametade  da  frota  ,  que  em  Reftello  eflava  ,  ali  lhe  mandei 

dar 
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dar  hum  pequeno  de  regemento  da  maneira  que  haviaó  de  ter  cm  fua 
navegação  aos  capitães  principais,  porque  non  crea  V.  A.  que  em  três 
dias  pode  correr  hum  batel  todolos  navios  delia  frota ,  terça  feira  as 
oito  horas  do  dia  demos  vella  e  feguirammos  aqui  os  que  comigo  ef- 
tavaó  ,  como  a  mayor  parte  dos  que  eílavaõ  cm  Rcílello  ;  deunos  Deos 
niuv  prolpero  tempo  ate  dobrarmos  o  cabo  de  Saó  Vicente  duas  horas 
ante  manhaã  e  eu  hia  tao  bom  marinheyro  que  com  agulha  diante  de 
mim  mandava  ràzer  a  via  ;  quarta  feira  amanhecemos  com  tanta  calma , 
que  ate  as  duas  horas  depois  domeyo  dia  naó  palfamos  através  de  To- 
ralta  huma  legoa  alem  de  Lagos,  e  porque  muitos  navios  le  me  vieraó 
diante  e  non  fabiamos  le  lc  me  acolherão  a  Lagos,  e  principalmente  por 
nao  iaber  darmada  de  D.  Luis  le  era  ja  dali  partida  me  meti  no  bargan- 
ti  grande ,  e  fuy  ao  porto  de  Lagos  ,  e  nó  lai  cn  terra  onde  achei  que 
D.  Luis  avia  poíto  muita  boa  deligencia  ,  e  que  era  já  partido ,  íis  de- 
zamarráT  huns  poucos  de  navios,  que  ahi  achey  da  noíFa  companhia, 

etorneime  ánau  que  ainda  aboca  da  noite  apanhamos  era  palfada  •,  por 
Lagos  andamos  alli  aquelle  dia  todo  ,  ea  noute  ;  quinta  feira  ieguinte 
apenas  por  noute  tomamos  o  cabo  de  Santa  Maria,  achei  ainda  a  Ruy 
Barretto  em  Param  ,  que  naõ  podia  acabar  de  meter  a  gente  no  mar ; 
texta  feira  pela  manhan ,  c  todo  o  dia  trabalhey  em  remediar  de  fazer 
tornar  de  Faiam  muitos  navios  que  fe  nos  la  fogiraó  cm  atavila ,  com 
cite  negro  dezejo  de  refrelcos  no  abaftavao  pregoes ,  nem  mil  maneiras 
que  homem  tinha  ,  porque  a  frota  he  tao  grande  que  nó  ha  coufa  que 
a  polia  abranger,  nem  em  toda  ella  le  pode  faber  o  que  homem  quer. 

Nao  nos  podemos  aviar  mais  prelles   do  cabo  de  Santa  Maria  , 
que  fegunda  feira   a  tarde,  onde  depois  de  na  minha  nau  pubricar  a 
mor  parte  dos  capitães  delia  frota  ,  e  lhe  fazer  algumas  amoeílaçóes, 
que  une  parecerom  ncecílarias  para  voílb  lerviço  ,  mandei  levantar  as, 
amarras ,  e  com  hua  viração  ,  que  aquella  hora  nos  chegou  fobre  tan- 

tas calmarias  paliadas  ,  demos  vella  ,   e  andamos  aquella    noute  muy 
bem  ,  c  fizemos  a  rota  por  o  confelho  de  todos  os  pilotos  nó  ao  Sul , 
como  V.  A.  nos  mandava  ,  mas  a  do  Sucílc  ate  o  mevo  do  caminho  com 

intenção  dali  por  diante  iimos  ao  Sul ,  cuidando  ainda  fegundo  as  car- 
tas moilravaó  que   nó  foliemos  tomar  lenaó  o  cabo  deSuçor,  que  he 

huma  legoa  acima  dafros  Dazamor ,  e  parece  que  as  aguas  que  correm 
nellc  meyo  mar  pêra   o  eílreito   nos  abaterão  tanto    que   dezatinaraó 
quantos  pilotos  avia  narmada  ,  lenaó  a  Joaó  de  Lisboa,  c  a  Pedro  Af- 
fonço  Daguíar,  que  pola  altura  fe  fizer  ao  quinta  feira  a  tarde  através 
de  Sale.    Mandamos  fondar  fem  achar  fundo  tantas  vezes  ate  que  man- 

damos diante  huma  caiavclla  de  Bcrrio,  c  tornou  a  nós  com  recado  que 
dahi  a  duas  legoas  achara  fundo  de  cxx  braças  ,  e  fem   embargo    de 
fermos    lempre  com  o  prumo    na  maó  ,    fupitamente    demos  em  Ixxx 
braças  de  maneira  ,  que  em  quanto    nos  amarramos    nos  achamos  em 

,   c  com  a  vilhi  de  terra  mandamola  reconhecer  por  Pedro  Afrbnço 
Daguíar,  cos  pilotos,  cacharão  que  era  almáçora  ,  que  he .   .  .   .  le- 

goas abaixo  de  Sale  ,  c  por  alguns  rogos.,  que  em  terra  viraó  ,  equam 
prélio  nos  achamos  outro  dia  pela  manhan  de  terra  ouvemos  por  cer- 

to que  éramos  viítos  em  efpccial  depois  que  demos  vella,  e  andamos 
Tom.  IV.  L  nu-,  a 
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ímeya  legoa  pareceo  ao  Conde  da  Boroa ,  e  a  Diogo  de  Mendonça  ,  e  a 
todos  efe   Fidalgos  ,  que  eftavaó  na  minha  nau  ,  que    pões   éramos 
viítos  foffemos  ao  longo  da  terra  por  lhe  quebrar  mais  os  corações  com 
a  viíta  de  taó  formofa  armada  ,  que  fegundo  Joaõ  de  Lixboa  diz  éra- 

mos  ccccxxx   e  tantas   vellas  ,    em  que  entravaó  mais  de  xxx    de  gá- 
vea ,  e  mais  trazíamos   taó  gentil  vento  que  nos  pareceo  que   nos  po- 
dia fazir  pouco  damno  fermos  vidos  ,   porque  cuidámos  que  Sábado 

pala  manhan  podeíTemos  entrar  na  fós  Dazamor  ,  e  andamos  ate  as  no- 
ve horas  da  noute ,  e  íiirgimos  por  naó  paífarmos  com  efeuro  ,  e  quis 

Deos  que  em  tantas  vellas  nó  ouve  perigo  nem  fe  encontrarão  fenaó  a 
nau  de  D.  Joaó  com  outra ,  mas  nó  foi  nada  ,  prove  a  noílb  Senhor 
que  todalas  couzas  fas  por  melhor  que  nos  amanheceo  tanto  mar  de 
levadia   com  calmarias ,  que  nos  deílruio  a  todos  aquelles  que  cuidáva- 

mos que  éramos  bons  marinheiros  ,  e  com  a  calma  nunca  podemos  che- 
gar a  barra  Dazamor  fenaó   ao  meyo  dia ,  onde   nos  achegarão  Pedro 

Affbnço  Daguiar  e  Birrio  ,  e  outras  fuftas  Caílelhanas  ,   que  em  nolfa 
companhia  vinhaó  ,  que  a  barra  fe  naó  podia  entaó  entrar  ,  e  fobre  iílb 
faltou  tanta  névoa  cornnoico  ,  que  naó  viamos  hum  navio  doutro  ,  e 
fomos  todos  atromentados  de  tal  feição  que  porconfelho  de  todos,  e 
por  aífinado  deíles  ,  com  que  V.  A.  manda  que  fe  comuniquem  todalas 
coías  principais,  vifto  como  éramos ja  defcobertos  avia  dois  dias,  e 

os  cavalos  fe  perdiaó  com  fed1 ,  e  nos  com  aquelle  mar  nó  tínhamos  íi- 
fo ,  nem  razaó  para  fazer  couza  nenhua  determinamos  que  fe  o  outro 
dia  Domingo  nó  deíTe  lugar  a  barra  de  entrar ,  nos  foílemos  a  Maza- 
gaó  a  fair  em  terra  por  remediamos ,  e  a  noííos  cavalos  ,  que  fe  mais 
hum  dia  ali  eftiveramos  fôramos  bem  maltratados  ;  Domingo  amanhe- 

ceo  tanta  névoa ,  e]  mais  que  a  do  Sábado  ,  de  maneira  que  ainda  para 
Mazagaó  naó  demos  vella  fenaó  depois  de  vefpera ,  chegamos  ali  taó 
tarde  que  nos  naó  pareceo  ora  para  fair ,  e  o  outro  dia  a  vontade  que 
todos  traziaó  para  íairem  em  terra  caufou  alguns  fe  defmandarem  a  fa- 
irem  primeiro  que  eu  ;  porem  louvores  a  Deos  nó  ouve  ahi  quem  nos 
impedifle ,   e  como  os  bateis  eraó  menos  viftos  ,  e  tomarão  largo  de- 
zembarcadoiro ,  podemos  mal  recolher  noííb  arrayal  ,  como  devia  de 
fer  em  efpecial  porque  a  noute  fe  anticipou  mais  do  que  compria ,  ou- 

ve aquella  noute  alguns  rebates  de  alguns  mourinhos ,  que  andavaõ  a 
furtar,  ouveraó  alguns  finco,  ou  féis  cavalos  de  alguns  homens  ,  que 
de  enjoados ,  e  de  mau  recado  os  prenderão  por  mal  tere  carrego  de 
recolherem  á  ponta  do  arrayal  que  hia  para  Azamor  Ayres  Telles  ,  e  o 
Coronel  Moraes ,  e  teve-fc  niífo  taó  bom  recado  ,  que  em  quanto  ali 
eftivcmos  rogucy  a  Ayres  Telles  que  o  fizeífe ,  e  me  pareceo  ciue  naó 
era  neceílario  outro  mais  velho  ,  D.  Luis  também  teve  cuidado  dou- 

tro tanto  ,   também   o  fez  muito  bem  ,   Gafpar  Vas  ,  e  Joaó  Rodri- 
gues outro  pedaífo  do  arrayal ,  e  Jorge  Barretto  outra  ponta  ,  e  em 

fim  nó  podemos  aquella  noyte  bem  cercar  outro  dia  mais  terça  feira 
entendi  em  dar  de  comer  a  gente  ,  e  aíTim  em  acabarem  de  dezembarcar 
alguns  cavalos  ,  e  com  a  defordem  dos  officiaes  que  trazem  eíles  man- 

timentos ,  e  petreixos  apenas  podemos  dar  bifeouto  ,  e  vinho  em  ter- 
ça c  quarta  feira  a  gente  para  três  dias  a  efmo  enchendolhe  as  borra- 

xas, 



da  Cafa  ̂ al  Tortuguc^ji.  3  5 
xas ,  c  taleigas ,  cíTa  noite  feguinte  tevcmos  outros  maiores  rebates 
que  andarão  ja  xxx  ,  ou  x\xx  de  eavallo  ao  redor;  do  arrayal  ,  tam- 

bém defmandaraó-fe  alguns  fidalgos  apozentarcmfe  fora  do  cerco  do  ar- 
raval ,  que  eu  aíinaley  ,  de  maneyra  que  comprio  a  Ayres  Telles  eftar 
taó  longe  do  arrayal ,  que  recebeo  farta  afronta  ,  e  cu  a  maior  parte  da 
noute  a  eavallo  ,  fazendo-os  recolher  ,  e  meter  para  dentro.  Os  mou- 

ros das  pazes  do  lei  Dov  vi  que  fenhoriavaó  cila  terra  de  Mazagaõ  me 
trouxeraó  Domingo  ,  como  dezembarquey  Lopo  Fernandes  Aravia  , 
e  fc  me  vieraó  ofFerecer ,  porem  nó  uzaraó  de  vir  ao  arrayal  ícm  fegu- 
ro  ,  traballiavaó  por  falvar  Fiti  e  que  feria  de  pazes  ,  e  pagaria  tributo , 
affi  como  elles,  difíimuley  com  elles ,  dizendolhe  que  trouxelTem  por 
eferíto  o  partido  ,  que  queriaó  fazer ,  aílcrtoufe  fer  iílo  quarta  feira  a 
tarde  ,  que  eu  mandava  cavalgar  toda  a  gente  de  eavallo ,  para  ver 
quantos  éramos  ,  porque  diziaó  que  éramos  menos  do  que  cuidávamos, 
elles  como  nó  fegurarao  com  o  que  lhe  eu  di!fe  aquella  noite,  defpe- 
jaraõ  a  cidade ,  quinta  feira  em  rompendo  alva  nos  pozemos  todos  em 
ordem  de  caminhar,  neíra  maneira  pareceome  pelos  relpcitos  que  V.  A. 
as  vezes  me  dizia  de  D.  Jcaó  de  Menezes  ,  e  porque  nenhum  creado 
meju  no  mar  aguardou  melhor  minha  nau  ,  nem  na  terra  tinha ,  taó 
boa  maneyra ,  que  me  parece  que  lhe  faó  em  muita  obrigação ,  e  por 
lheV.  A.  ter  dado  carrego  da  entrada  pelo  rio,  deilhe  carrego  da  van- 

guarda da  gente  de  eavallo  com  a  íua  foó  capitania  ,  e  fislhe  logo  duas 
alas  de  gente  de  pee  pegadas  com  elles.  S.  14  bandeiras  da  minha  gente 
uordenança  da  parte  dereita  contra  o  Sertão  com  catorze  berços  encar- 
retados ,  e  finco  ,  ou  féis  carretas  de  munição  ,  e  da  parte  efquerda  con- 

tra o  mar  D.  Luis  com  lua  gente  ,  c  com  outra  gente  folta  ,  que  lhe  fa- 
zia dous  mil  homens ,  após  elles  hia  logo  na  ala  dereita  da  gente  de  ca- 

valo o  Conde  de  Borba  ,  c  com  elle  o  capitão  dos  ginetes  eD.  Joaó 
Lobo  ,  e  Joaó  Gonçalves ,  que  nos  parece  que  feriaó  muito  boas  qua- 

trocentas lanças ,  e  na  ala  efquerda  o  Conde  de  Tentúgal ,  e  com  elle 
D.  Francifco  com  a  lua  gente,  e  cem  lanças  minhas  de  que  lhe  eu  dey 
carrego  ,  e  Álvaro  Carvalho  ,  e  Anrique  Pereira  que  feriaó  outras  cccc 
lanças,  e  antre  efles  ia  a  recova  que  faria  foma  dehuma  batalha  de  dois 
mil  de  eavallo,  porque  hiáÕ  antre  elles  alguns  de  eavallo,  e  piais  com 
as  béílas  que  iaó  antre  elles  ,  e  ao  longe  parecia  tudo  outra  couza  , 
após  eftes  hia  da  parte  dereita  o  Coronel  Leitão  com  cccc  homens 
que  lhe  eu  dey  da  minha  gente,  que  tirey  dos  outros  Coronéis,  e  da 
gente  folta  hum  eíquadraó  muy  formofo  ,  que  me  parece  que  feriaó 
dois  mil  homens,  ainda  que  elle  dizia  que  feriaó  dois  n  il  e  quinhen- 

tos, c  da  outra  banda  domar  ia  Jorge  Barreto  com  fua  gente,  c  com 
outra  gente,  que  lhe  eu  chegucy ,  que  feriaó  mil  eleifeentos  homens 3 
todos  eftes  quatro  efquadróes  de  gente  de  pee  hiaó  femiades  debeíleí- 
ros  ,  e  efpingardevros  ,  como  compria  ,  minha  batalha  lua  de  trás  na 
reguarda  com  ena  gente  minha,  que  me  ficou,  c  mais  mçu  fobrinho 
que  trás  muito  boa  gente  ,  e  Joaó  da  Sylva  ,  e  Ayres  Telles,  e  alguns 
outros  fidalgos,  poílo  que  os  mais  dos  fidalgos  foltos  hiaó  nadianl 
com  1).  Joaó  de  Menezes;  haja  V.  A.  por  certo  que  ordenar  iílo  aíJi 
loi  o  maior  trabalho,  e  afronta,  que  em  toda  rainha  vida  me  vi  ,  e; 

Tom.  IV.  I   ii  cando 
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cando  acabev  de  fazer  pareceome  que  feria  fácil  tomar  o  cairo  7  por- 
que dclles  nó  queriaó  que  lhes  tomaifem  os  homens  de  peé ,  delles 

naó  queriaó  ajuntarfe  com  ninguém  ,  delles  bufeavaó  todalas  deftempe- 
ras  do  mundo ,  que  non  havia  guota  de  fangue  en  mim  que  nó  folfe 
tudo  peçonha ,  nem  tinha  outro  remédio  fenaó  fazer  andar  os  alferes 
a  poder  de  pancadas  ,  e  contoadas  ,  e  ajuntai  os  onde  eu  queria  ,  e  del- 

ta maneira  hiaó  os  capitães  ,  e  gente  com  elles  mal ,  que  lhes  pezava , 
eftes  capitães  nó  os  podia  ver  juntos  com  o  Conde  de  Borba,  nem  el- 
le  non  fe  queria  juntar  com  eíles  ,  por  cauíb  do  defeontentamento  de 

feu  genro  •,  dei  entonces  carrego  daquella  batalha  a  Ruy  Barreto ,  e 
mandeilhe  da  parte  deV.  A.  fob  grandes  penas  ,  que  tomaífe  cargo 
delia  ,  elle  o  fes  bem,  e ajuntou,  como  compria  avolfo  ferviço  ,  dei 
entonces  cargo  de  minha  batalha  ao  Conde  de  Borba  ,  e  aflim  íis  o  fi- 

nal da  >J<  e  comeílei  andar  feafaca  de  que  V.  A.  me  fes  mercê  nó  fo- 
ra ,  cré  que  nó  poderá  fofrer  eftes  trabalhos ,  por  mar  enviei  Garcia 

de  Mello  com  eífas  poucas  barcas  que  podemos  haver ,  porque  aquel- 
lo  de  que  fe  os  mariantes  ofrereceraõ  a  V.  A.  foi  tudo  rifo ,  e  mandei 
com  elle  minhas  três  fuftas ,  e  mais  finco  fuftas  de  Caftelhanos  ,  e  ou- 

tros bateis  de  nãos  ,  e  de  navios  ,  para  que  foífem  queimar  as  balfas  di- 
ante da  frota  que  havia  dentro  ,  como  V.  A.  lhe  tinha  ordenado  ;  man- 

dei também  Pedro  Aftonço  Daguiar  por  capitão  da  frota  ,  e  fas  toda- 
las couzas  que  homem  manda  taó  levemente ,  e  taó  iem  paixão  ,  e 

taó  bem ,  que  naó  fepode  mais  fazer,  nem  dizer;  crea  V.  A.  que  ver- 
fe  a  frota  por  mar,  e  a  gente  por  terra  nunca  fevio  couza  mais  formo- 
za  ,  cu  naó  fazia  fenaó  exclamar ,  e  dexejar  que  a  vira  V.  A.  indo  nós 
pelo  caminho  torney  a  apaziguar  o  capitão  dos  ginetes  ,  que  avia  dei- 

xado agente  ,  eviera-fe  paia  minha  batalha,  e  como  foi  apaziguado 
diífe  o  Conde  de  Borba  que  lhe  tornaíTe  lua  batalha ,  que  nó  queria 
chegar  a  Azamor  fem  ella  ,  torney-o  entonces  ,  e  Ruy  Barreto  a  mi- 

nha batalha  porque  eu  nó  podia  ir  nella  ,  por  acodir  a  tudo  ,  e  as  mais 
daafvezes  hia  com  D.  Joaó  de  Menezes  ,  e  os  capitães  que  eu  tinha  or- 

denados ao  Conde  de  Borba  ficarão  muv  ledos  ,  c  muy  contentes  do 
Conde,  por  efeapar  de  Ruy  Barreto;  niito  me  mandou  Dom  Joaó  de 
Menezes  dizer,  que  lhe  parecia  que  levava  pouca  gente,  que  lhe  man- 
dafle  mais,  mandeilhe  entonces  da  minha  batalha  Ayres  Telles,  e  Ruy 
Vas  Pinto,  eentaó  ficaria  fegundo  diziaó  cm  quinhentas  lanças,  e  a 
minha  batalha  e  6ij  ,  pus  todolos  meos  acubertados  detrás  que  ícraó 
obra  de lx  ,  e porque  alguns  moços,  e  homens  fe  leixaraó  ficar  atrás 
marifeando ,  e  fazendo  outras  fcmfaborias  dei  dés  de  cavallo  a  Pedro 

de  Mendonça  para  que  os  recolheífe  todos ,  e  vieílem  atras  de  nós  ;  ci- 
ta ordenança  defta  gente  crea  V.  A.  que  nem  meu  fifo  ,  nem  de  quan- 
tos capitães  honrados  aqui  tendes  a  iíTo  poderá  abranger,  feDcos  nó 

ci  pirara,  ciem  embargo  deter  o  mundo  todolos  capitães  gente  de  ca- 
vallo ,  c  de  peé  ,  quando  veyo  feita  feira  pela  manhan  ainda  nó  ti- 

nha determinado  de  ordenar  como  o  avia  dordenar  ,  e  citando  eu  ja  a 
a  cavallo  o  acabei  de  determinar  ,  e  aíli  aeímo  reparti  a  gente  de  tal 
feiçaô  ,  que  parecia  que  em  cada  huma  das  batalhas  ia  aquclla  gente  T 
que  compria,  c  naó  mais,  nem  menos,  o  Adail  mor  ia  diante  àcD. 

Joa6 
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Joaó  com  tuas  atalayas ,  c  descobridores ;  fomos  hum  grande  pcdaíTb 
ao  longo  do  mar ,  e  tanto  que  luima  legoa  tivemos  andado  ,  começou 
a  gente  da  ordenança  de  cançar  com  a  artelharia  ,  e  levamos  com  ella 
tanta  fadiga  que  eu  ja  dera  bom  preço  por  a  no  ter  trazida,  eja  meia 
legoa  deAzamor  porque  víamos  a  frota  entrar  por  o  rio  acima,  c  ou- 

víamos as  bombardas,  que  le  tiravaó  de  parte  aparte,  e  porque  havía- 
mos ja  vi  lia  \.h  gente  d:  cavallo  dos  contrários ,  mandoume  dizer  D. 

João  de  Menezes  ,  que  lhe  parecia  que  era  bem  que  clle  fe  adiantado 
a  dar  vifta  d  eidade  por  favor  da  frota  ,  pareceome  que  era  bem  que 
clle  fe  adiantalfe  a  dar  vifta  deidade  ;  e  porque  Gafpar  Vas  vinha  ja  fo- 

ra dartilharia ,  que  ha  lua  gente  avia  ja  cancado  com  ella ,  a  primey- 
ra  hiandey  que  andáííè  quanto  podeíle  na  ordenança  em  que  ma,  eaí- 
fun  o  Conde  de  Borba  apdr  delle ,  e  do  outro  cabo  D.  Luis  e  o  Con- 

de de  Tentúgal ,  e  ficou  a  recova  com  Leitão  de  hum  cabo  ,  e  Jorge 
Barretto  doutro  ,  e  minha  batalha  detrás  ,  c  diante  com  artelharia  João 
Rodriguez  de  Moraes  ;  e  eu  fuime  para  D.  Joaó  ,  e  alargamos  o  palio 
mais ,  e  afTi  o  Conde  de  Borba  ,  e  de  Tentúgal  com  todas  três  batalhas 
dêmos  a  muy  bom  tempo  viíla  a  cidade,  pareceron  ja  pelos  oiteyros 
da  maó  direita  alguns  5  ,  ou  6  lanças  de  mouros  em  batalhas  ;  ali  ef- 
tivemos  hum  pedaço  aguardando  pela  nolfa  trazeira  ,  donde  vimos  íu- 
bir  os  fumos  ,  e  as  chamas  das  bailas ,  que  fe  aviaó  queimado  ,  porque 
como  Garcia  de  Mello  nó  ouveíTe  bom  aviamento  das  barcas  ,  e  da- 
quillo  que  lhe  compria  ,  fe  detinha  algum  tanto  em  fe  aparelhar  pelo 
mau  aviamento  que  trazia,  paliou  Pedro  A  tronco  daguiar  adiante  em 
huma  caravella  armada,  e  1  urgi  o  fobre  as  balias,  e  começou  desbom- 
bardiai  a  cidade ,  e  efteve  aííi  até  que  Garcia  de  Mello  veyo ,  e  lhe 
pos  o  fogo  ,  ajudando  niíTo  tudo  o  que  podia  de  manevra  que  ambos 
de  dois  tem  niifo  lenido  aV.  A  bem  como  bons  criados,  e  Birio  nó 
fica  de  fora  ,  que  em  feo  género  hc  merecedor  de  muita  mercê  por 
lua  viveza,  e  bons  dezejos  ,  cobra  também  como  compre,  como  V. 
A.  fabe  ,  niílo  páreçéndonos  que  fe  razia  tarde  perâ  vermos  onde  nos 
havíamos  dalojar  ,  poílo  que  nolfa  recova  nó  vinha  por  cauza  da  tar- 

dança dartelharia  ;  paliamos  outro  oiteiro  íbbre  a  cidade ,  eja  alguns 
moirinhos  fe  começavaó  de  chegar  a  efearamuçar ,  c  porque  me  peie- 
eco  que  nos  alongamos  muito  da  nolfa  gente  na  6  confenti  que  pafijif- 
fem  noilas  batalhas  mais  adiante  ,  e  pedinte  entonces  licença  D.  Joaó 
de  Menezes  para  com  fira  batalha  ir  defcobrir ,  nó  mepareceo  ben  r 
dizendolhe  que  receava  de  travarem  com  ellcs  efearamunça ,  efifieme  <n- 
taó  que  oleixaffe  ir  com  xx  de  cavallo  a  tomar  hum  oitevro  ,  que  flls 
me  f :  curava  que  nó  ouveTc  hi  defmando  ,  entonces  o  foltei  ,  fia  /.do 
I).  Garcia  com  fua  batalha  que  me  parece  que  tem  niíTo  muy  hom 
geito  ,  e  cu  tornei  atras  a  mandar  dar  preça  agente  que  andaífe  ;  en- 

tretanto parece  que  da  batalha  doAdail,  que  íiia  diante  jtcgundó  D. 
Joaó  dis  que  era  la  diante  le  deíinandaraó  alguns  com  os  ftiouros ,  que 
com  elles  travavaó  ,  e  os  mouros  pegavaÕ  com  elies  ta#  rijo  que  1). 
Joaó  mandou  dizer  ai).  Garcia  ,  que  andaflé  com  fua  batalha,  para 
Pi.-sd.ir  favor,  e  quem  trouxe  o  recado  ,  parece  que  n  >  acertou  bem  a 
dalo  ,  e  D-  Garcia  a  quem  eu  unha  ditto  ,  que  poía  viu :i  i\m>  anãos  hum 

r/aí  Io 
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palio  fem  mim  ,  naó  fc  achou  naquella  parte  da  batalha  ,  foltou-fe  to- 
da a  gente  a  foccorrer  D.  Joaó ,  vio-fe  Dom  íjoaó  em  tanta  afronta 

por  recolher  a  gente  que  me  dhTe  que  em  toda  lua  vida  nunca  fe  em 
tal  vira ,  acodi  eu  a  ter  maó  na  gente  que  naó  fe  me  foltaíTe  mais ,  e 
eílive  naquelle  oiteyro  com  as  batalhas  do  Conde  de  Borba  ,  eTen- 
tugel ,  mandando  recado  a  D.  Joaó  que  fe  recolheífe  em  toda  maney- 
ra ,  e  niílo  mevieró  pedir  hum  cavallo  da  fua  parte  que  trazia  j  a  ofeu 
muy  cançado  ,  mandcilho  ,  mandandolhe  requirir  ,  que  fe  recolheíTe 
em  toda  maneira ,  tornaraóme  repoíla  ,  que  fe  eu  naó  foífe ,  e  as  lan- 

çadas os  naó  rccolhellc ,  que  naó  havia  ahi  remédio  ,  quando  vi  que 
D.  Joaó  andava  taó  cançado  ,  c  que  o  nó  podia  fazer  ,  ns  la  ir  o  Con- 

de de  Borba  com  fette  ,  ou  oito,  dizendo  elle  que  loguo  os  recolheria, 
a  cabo  de  pouco  mandoume  dizer  que  andava  ja  taó  cançado  que  nó 
podia  comfigo  ,  que  fe  eu  nó  foífe  que  ja  nó  havia  remédio  ,  niílo 
abaley  mandando  citar  quedas  todas  as  batalhas ,  e  eu  hia  com  fette , 
ou  oito,  e  andando  três  ou  quatro  paííbs  vi  agente  de  feiçaó  ,  que  me 
parecia  que  toda  fe  foltaria  apps  mim  ,  e  que  com  a  gente  de  cavallo 
feaccenderia  mais  o  fogo,  enó  fe  mataria  ,  porque  os  mouros  começa- 
vaó  já  de  recrccer  ,  mandey  entonccs  chamar  Gafpar  Vas  ,  que  andaffe 
com  feu  efquadraó  ,  e  niílo  me  mandarão  pedir  o  Conde  ,  e  D.  Joaó 
bcíleiros ,  e  efpifgardeiros ,  mandeilhe  obra  de  fincoenta  do  efquadraó 
de  Leitão ,  que  já  eílava  pegado  comnoíco  ,  e  naó  quis  mandar  o  Lei- 

tão ,  porque  a  fua  gente  nó  era  déílra  como  a  de  Gafpar  Vas  por  Ter  gen- 
te nova  ,  e  fer  aquelle  o  primeiro  dia  que  na  ordenança  entrara ,  e  eu 

a  remeti  a  Gafpar  Vas,  e  mandeilhe  que  foife  pela  ilharga  de  D.  Joaó, 
e  fe  meteífe  antre  elle ,  e  os  mouros  ,  e  mo  trcuxeífe  diante  de  íi ,  feio 
aíli ,  e  troxemo  taó  pacifico ,  como  que  nó  ouvera  elearamunça  no  mun- 

do ,  fahio  dali  ferido  D.Bcrnaldo  Coutinho  em  hum  peé  ,  e  Ruy  Dias 

do  pao  no  roíh'o  ,  e  perderaó-íe  da  nolfa  parte  finco  ,  ou  íeis  cavallos , 
morrerão  oito  ,  ou  dés  mouros  antre  os  quais  morreo  hum  graó  fer- 
vidor  que  fuya  fervir  a  V.  A.  em  outro  tempo ,  e  niílo  era  ja  poílo  o 
foi  cazi  noite ,  que  me  dava  farta  pena ,  perguntei  entonccs  ao  Conde 
ue  Tentúgal,  eajam  Patalim  ,  eaChriílovaó  Leitão  polas  aguas  abai- 

xo da  cidade  ,  e  como  rui  delias  informado,  mandey  a  Leitão  oue  mas 
folie  tomar ,  para  alojarmos  ali ,  e  eu  cré  que  eíla  foi  huma  das  mer- 

cês que  noílb  Senhor  neíle  cazo  nos  fes ,  permitir  eíle  delirando  por 
nos  determos  ,  por  fermos  forçados  alojar  ali ,  e  naó  da  parte  decima  , 
que  era  couza  muy  fora  de  maó ,  e  niílo  tanto  que  fe  recolheo  Dom 
Joaó  ,  chegou  o  Coronel  Joaó  B.odriguez  ,  e  mandeiho  hir  a  elle  de 
hum  cabo ,  e  a  Gafpar  Vas  doutro  detrás  de  nos  ,  e  vínhamos  com  el- 
les  taó  pacíficos ,  como  por  nolfas  cazas  ,  e  porque  entretanto  que  eu 
recolhi  a  D.  Joaó  ,  mandey  andar  toda  agente  de  peé,  e  de  cavallo  ,  e 
ali  ie  íbltaraó  Jorge  Barreto  hum  pouco  que  chegou  com  a  fua  gente 
a  huls  fontes  muy  perto  do  muro,  c  D.  Lu  is  que  vinha  após  elle  fe 
pairou  diante  a  hus  pardieyros  ,  c  alguns  alferes  de  Morais  fem  nenhu- 

ma ordenança  fe  foraó  arranhar  no  muro  ,  tanto  que  eu  vi  que  era  ja  a 
noite  fis  ficar  o  Conde  de  Borba  em  guarda  do  campo  ,  e  Joaó  Rodri- 

gues com  feu  efquadraó  até  nos  alojarmos,  aiojamonos  pegado  como 

rio, 
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rio  ,  c  tanto  que  a  gente  foy  começada  dalojar ,  andei-a  recolhendo 
por  a  por  em  lugar  feguro  dartilharia  dos  contrários  ,  andei  afli  reco- 

lhendo D.  Luis,  e  Jorge  Barrctto,  e  andei  nifto  três,  ou  quatro  horas 
da  noite,  que  ja  nó  avia  ombros  que  com  a  cargua  podeiTcm  ,  então 
rui  pelo  Conde  de  Borba,  eporaquelles  capitães  que  com  elle  anda- 
vaó  ,  c  os  trouxe  as  fuás  pouzadas  ,  c  pus  João  Rodriguez  aonde  havia 
de  eftar ,  então  vi  comer  hum  bocado ,  e  entanto  adormeci  hum  pou- 

co ,  mandei  a  D.  Franciíco  por  huma  ves  a  vizitar  o  arrayal ,  e  a  Jero- 
nymo  Soares  por  outra;  feVíi  feira  em  amanhecendo  Ievantandonos  deí- 
fe  chão  aonde  jazíamos  vimos  correr  huma  eílrella  da  parte  trazeira  do 
arrayal  ate  lbbre  a  cidade ,  a  qual  correo  com  tanto  vagar ,  e  refplan- 
dor  que  aos  que  bons  agoireiros  fonem ,  poderá  dar  boa  eíperança  de 
vitoria  ;  alegrou-fe  tanto  toda  a  gente  com  ella ,  que  lhes  parecia  que 
tinhaõ  ja  o  feito  acabado  j  comecei  entonces  a  mandar  tirar  os  petrei- 
xos  ,  poli  o  que  com  muita  pena  fe  fazia  por  os  muitos  navios  que  avia, 
que  enchiaõ  defde  apaar  da  fós  ate  a  cidade  com  três ,  ou  quatro  do- 
bra  duras  no  fc  achavaó  os  navios  ,  que  os  traziaó  ,  nem  alguns  dos 
homens  ,  nem  outros  navios  nam  eraó  entrados  ,  e  aviaô  de  entrar 
aquella  maré ,  cauzou  iílo  entrarem  dentro  os  navios ,  em  que  vinhaò 
oscavalios,  que  eu  quizera  a  eftrovar ,  e  mandar,  que  ficarão  em  Ma- 
zagaô ,  mas  porque  a  gente  alli  trazia  feos  mantimentos ,  e  couzas  ne- 
celFarias  naõ  o  pude  eftorvar  ,  e  fui  ver  com  eíles  principaes  ,  como 
nos  chegaríamos  ao  muro  ,  e  affentariamos  noíTo  arrayal  pegado  com 
elle  ,  detenninouffe  que  tomaíTemos  todo  aquclle  lanço ,  que  vay  con- 

tra o  mar  e  que  nos  ccrcaíTemos  da  parte  de  fora  diefeudada  ,  e  paliça- 
da ate  o  rio  ,  de  maneira  que  o  que  mais  longe  de  nós  fícaíTe  do  muro 

foraó  cem  pálios ,  pofto  que  daíli  tiravaõ  efpingardadas ,  e  berços ,  e 
cfpingardóes ,  mas  a  polvera  nó  me  parece  que  era  boa ,  nem  os  pe- 

louros eraõ  feitos  os  mais  delícs  fenaõ  aíTi  amachamartilho  ,  e  torna- 
monos  a  beber  para  dar  preça  para  o  tirar  deíles  petreixos ,  e  artilha- 

ria para  como  elles  folfem  íòra  poer  manos  a  lavor  ,  e  começando  a 
comer  me  deron  recado  que  parecera  gente  groíía  de  mouros  ,  caval- 

guey  ,  e  fubi  a  hum  outeirinho  ,  onde 'tinhamos  os  berços,  [que  aviamos 
trazido  polo  caminho  ,  vi  no  oiteiro  onde  havia  fido  a  efearamunça  de 
D.  João  huma  batalha  ,  cfmey  em  6ij  ou  6iij  lanças ,  diífeme  Peligrim, 
que  mais  contra  nos  vinha  outra  batalha  muito  maior  per  detrás  de 
hum  oiteiro  ,  que  contra  nos  eílava  ,  paareceome  bem  mandar  fair  a 
gente  fora  do  arrayal  a  pcé  por  dalli  ordenar  dela  o  que  me  parecece 

que  convinha  ,  e  mandey  ao  Adail '.  que  tomaíle  aquelle  oiteiro  com 
alguns  de  cavallo  para  defcobrir.  Pús  entonces  do  cabo  defeontra  a 
cidade  o  cfquadrao  de  Gafpar  Vas  ,  c  doutro  cabo  contra  a  fós  certas 
capitanias  de  João  Rodriguez  porque  fe  nos  avia  cítendido  a  gente 
após  os  navios  ,  c  por  cíle  meio  cfoutraa  gente  dordenança  poíta  em 
feus  efquadroes,  e  agente  dos  cavai eyros  apeé  em  fuás  batalhas  com 
fuás  bandeyras  porque  com  eí>a  feguridade  podia  tomar  confelho  do 
que  me  parjee  que  devia  fazer,  minha  tenção  era  a  verdade  de  no 
mandar  cavalgar  gente  grolía  por  efeuzar  defmando  porem  comuni- 

cando ris  cavalgar  D.  Joaó  de  Menezes  com  a  fua  gente  ,  e  o  Conde de 
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de  Borba  com  aquelles  Capitães  que  com  elle  vieron  o  dia  dantes  ,  e 
filos  poer  naquelle  oiteiro  que  a  V.  A.  nomeey  ,  porque  dalli  parecia 
a  meya  legoa  a  gente  dos  mouros  pelos  muy  formozos  chãos  que  aili 
eliaó  ,  e  Gafpar  Vas  mandey  ir  para  elles  com  o  fcu  efquadraõ  ,  e  a 
Joaó  Rodriguez  mandey  eííar  do  outro  cabo  do  arrayal  contra  o  mar, 
e  a  Moraes  mandey  que  dcfcançaífe  para  depois  trabalhar  ,  porque  o 
tinha  deíaviado  de  alguns  capitães  ,  e  oíliciaes  que  lhe  avia  mandado 
prender  pelo  deíinando  da  noite  paífada  ,  c  começamos  a  trabalhar  em 
tirar  os  petreixos  ,  e  artilharia  groíTa  a  qual  fe  naó  pode  tirar  logo  ate 
ler  preemar ,  legundo  todos  cites ,  que  diifo  fabiaó  arhrmaró  ,  tiraró- 
fe  huns  poucos  de  eíeudos  ,  c  deícalas  ,  e  duas  mantas  ,  e  veyonos  no- 

va que  a  gente  dos  mouros  recrecia  mais  ,  minha  tenção  era  naó  nos 
chegarmos  mais  ao  muro  ate  nó  termos  todalas  couzas  ncceííarias  com- 
noico  ,  e  alguns  eraó  deite  parecer  ,  porem  porque  ao  Conde  de  Bor- 

ba ,  e  D.  Joaó  de  Menezes  pareceo  que  fem  embargo  diílò  nos  corne- 
çacemos  logo  chegar ,  porque  le  a  gente  recrecia  de  fora  como  pare- 

cia ,  naó  o  poderíamos  depois  fazer  ,  e  a  mim  parecia  que  tendo  nos 
o  aparelho  concertado  nó  avia  quem  nolo  podeíle  tolher,  c  comeílado 
aíli  com  deíaviamcnto  podianos  trazer  algum  dano  ,  porem  por  pare- 

cer bem  a  tais  duas  pelicas  fuiire  com  elles  ,  e  duTe  a  Dom  Joaó ,  que 

pois  lhe  parecia  bem  que  tomaíTe  e'ie  diiFo  cuidado  ,  e  delíe  ordem 
onde  fe  pozeife ,  que  eu  o  ajudaria ,  diíTe  elle  entonces,  onde  lhe  pa- 

recia que  fe  aífentaria ,  e  eílreitouíe  mais  dois  terços  do  que  antes  ef- 
tava  determinado  porque  nó  tomamos  fora  dalcaçova  fenaó  hum  pa- 

no de  muro  ,  decime  eu  entonces  a  peé  ,  e  tomey  hum  eleudo  para  o 
levar  para  que  alguns  fe  apeaifem  a  tomalos ,  e  tomaron  logo  lenhos 
António  de  Almada,  e  Chreítovaó  de  Mello,  que  hi  eftavaó  comigo, 
e  porque  a  gente  que  ilfo  avia  de  fazer  non  fe  achegava  a  iíTo  bem  por- 

que andava  efpalliada  e  fem  capitães ,  porque  D.  Luis  andava  tirando 
os  pavezes  dos  navios  ,  e  Jorge  Barretto  artelharia ,  torney  a  cavalgar 
para  ajuntar  a  gente ,  e  a  fazer  levar  os  pavezes  ,  e  levamos  ate  obra  de 
lxxx  palfos  do  muro  ,  ali  onde  lhe  a  D.  Joaó  pareceo  que  fe  aílentalfe , 
e  alentamos  delles  contra  o  muro  em  defençaó  ,  e  delles  para  cercar  o 
arrayal  que  aviamos  alli  dailentar ,  decime  eu  a  peé  a  lhes  ordenar  co- 

mo aírentaffem  os  pavezes,  e  a  ilfo  me  ajudarõ  muy  bem  António  dal- 
mada  ,  e  Chriílovaó  de  Mello  ,  e  ncíto  chegou  D.  Luis  a  ver  o  que  eu 
mandava  ,  e  mandey  que  me  fezeíTem  trazer  mais  pavezes  ,  e  mandey  a 
D.  Francifco  que  hi  cílava ,  que  deíTcm  ordem  de  alfentar  aquelles  ef- 
cudos  aíli  por  onde  D.  Joaó  de  Menezes  mandaífe  pola  maneyra  que 
eu  aífentara  os  primeiros ;  entonces  nos  ferviró  com  humas  poucas  de 
efpengardas ,  e  bombardas  de  que  cayo  hum  befteiro  ,  oi!  dois  que  os 
pavezes  traziaó  ,  e  tal  veyo  que  deu  em  hum  paves ,  e  naó  ho  paíTou, 
e  delias  hiaó  muy  furiofas  por  apar  de  nos  ,  porem  noííb  Senhor  nos 
guardou  ,  que  nenhum  daquelles  nobres  ,  que  aíli  eftavaó  nó  ouve 
perigo  ,  e  porque  a  gente  dos  mouros  recrecia  mais  ,  e  fe  achegava  pa- 

ra nos  ,  fuy  eu  mandar  cavalgar  a  gente  de  cavallo  ,  e  dar  preça  a  tirar 
os  petreixos,  o  qual  cuidado  tinha  D.  Luis  ,  e  Jorge  Barretto  com 
aquelles  capitães  do  algarve  que  com  elle  vinhaó  \  e  tanto  que  mandey 

cavai- 
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cavalgar  toda  a  gente  de  cavallo  ,  e  pocr  em  ordem  o  cfcuadraõ  de  Mo- 
raes lubi  arriba  a  ver  os  mouros  ,  e  vi  que  era  mais  gente,  e  achei  o 

Conde  de  Borba  dezejozo  de  hir  pelejar  com  elles ,  c  eu  lhe  diíTe  que 
cm  nenhuma  forma  do  mundo  oshiria  bufear,  que  noííb  fio  nó  era  fe- 
naó  tomar  Azamor ,  que  pois  nolo  elles  no  tolhiaó  que  nos  leixaífe- 
mos  citar,  eolhey ,  e  vi  contra  a  fos  fe fazia  huma  ponta,  que  atalhan- 

do por  qua  ficava  antre  nos  ,  e  o  mar  direito  e  era  comprida  contra 
a  tos ,  para  onde  fe  cítendia  o  nolíb  arrayal  ,  e  pareceome  que  fe  elles 

aquelie  cabo  acodilfem  que  os  tínhamos  na  maó  •,  mandey  entonces  de- 
zemparar  o  arrayal  daquella  ponta  da  gente  da  ordenança  ,  e  chegala 
para  nós  para  os  engodar  a  entrarem  alli ,  e  andando  dando  cite  avia- 

mento veyo  a  mim  Ruy  Barreto  ,  ejoaó  Soares,  dizendo  que  lhes  ma- 
ravaó  a  gente  que  levavaó  os  berços  da  Cidade  que  eu  mandava  poer 
apar  dosefeudos,  que  lhedeílc  beíleiros  ,  e  efpingardeiros  para  deípe- 
jar  aquelie  muro  dos  mouros  ,  e  eu  eítava  avorrecido  defeaquello  co- 

meçar fem  ordem  ,  como  eu  quizera  que  fe  fezera  outro  dia  pola  ma- 
nhan  tendo  tudo  prcítes,  porem  pareceome  que  era  necelfario  acodir 
aquello ,  e  mandeilhe  que  os  levaflem  ,  tinha  eu  também  poílo  huma 
manta  apár  dos  efeudos ,  e  a  gente  com  aquelie  favor  tomaron  os  ef- 
cudos  ,  e  as  mantas  eforaó-nas  pocr  ao  peé  do  muro  ,  veyo-mc  recado 
como  arranhavaõ  o  muro  com  os  punhais  ,  que  lhes  mandaíTe  picois ,  c 
enxadas  ,  crea  V.  A.  que  nunca  tamanha  dor  fenti  por  me  parecer  que 
era  combate  que  avia  dafrouxar  de  neecfíidadc  ,  e  que  ficaríamos  em 
quebra  ,  e  poderianos  matar  hum  golpe  de  gente  com  pouco  nolfo  pro- 

veito ,  por  o  dezaviamento  de  nó  haver  hi  picois  nem  as  outras  cou- 
zas  nece. farias ,  quis  entaó  tamanho  mal  a  D.  Joaó  de  Menezes ,  e  ao 
Conde  de  Borba  polo  confelho  que  me  aviaó  dado  ;  como  fe  foron 
emmiguos  deilhes  preça  a  levar  alguns  poucos  picois,  e  enxadas  ,  e  aíli 
andei  laílimado  nalma  ,  ora  dando  aviamento  aos  petreixos ,  que  lhos 

levai] "em  ,  ora  indo  a  ver  os  mouros  ,  para  ver  o  que  nos  cumpria  fa- 
zer, previa  o  que  podia;  com  farta  pena  porque  aos  homens  de  guer- 

ra antigos ,  que  comiguo  cílavaó  da  gente  da  ordenança  lhes  parecia 
que  era  a  couza  de  que  fe  podia  feguir  muito  inconveniente ,  hum  fo 
conforto  me  ficava  ,  cite  dcfprezo  da  gente  de  cavallo  contraria ,  que 
fendo  elles  prefentes  combatiaó  a  cidade ,  Jorge  Barretto  com  fua  gen- 

te tenhaõ  huma  manta  eaquelles  fidalgos  capitães  do  algarve  com  cl- 
le ,  em  que  trabalharão  muy  bem,  c  tini, ao  o  muro  quazi  picado,  e 
queymaraó-ihes  a  manta  deíima  ,  emandey-os  arredar  afora  ,  D.  Anri- 

E  com  agente  de  D.  Luis  tinhaó  outra  que  também  ofizeraõ  muy 
bem,  eDcm  Luis  andava  ao  arredor  delles  ,  dandolhes  aviamento  ,  e 
achegandolhe  gente,  e  a  bandeira  de  Joaó  óa  Silva  também  eítava  pe- 

gada com  o  muro  com  a  gente  do  Bifpo  ,  e  ellc  que  os  bem  atiçava  ,  e 
nifto  me  mandavaó  pedir  elcalas,  porque  do  muro  nó  tirava  ja  nin- 

guém, lenaó  pedras  foi  tas ,  e  Ayres  Telles  que  andava  comigo  me  pe- 
dio  loguo,  que  IhasmandaíTe  dar,  que  elle  as  levaria,  filo  aíii ,  e  el- 
le  la  com  cilas,  mandeilhe  que  nó  uzaile  diflb  fem  meu  mandado,  ou 
de  D.  Joaó  de  Menezes  que  do  combate  tinha  careguo  ,  poílo  que  o 
combate  fe  achegou  fem  feu  mandado  como  ja  diie  o  que  elle  fes 

Tom.  IV.  F  tam- 
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também  como  foe  fazer  á  femelhantes  coufas ,  andando  fempre  a  ca- 
vai) o  ao  pee  do  muro  tirando  o  fogo  defima  das  mantas  com  a  lança , 

e  fazendo  outras  mil  gentilezas  ,  entonces  me  mandou  dizer  ,  que  ti- 
veíTe  eu  feguro  o  campo  ,  e  que  do  alem  perdeíTe  cuidado  ,  e  por  abre- 

viar ja  miudezas  durou  aquelle  combate  ate  a  noute  ,  começando  ja  ti- 
rar com  as  eíperas  e  com  hum  pilicano ,  o  qual  do  fegundo  tiro  que 

tirou  matou  Cidi  Manfor  fenhor  da  cidade  ,  que  efte  tinha  a  Mulei- 
fíam  ?:>ofto  de  fuaa  maó  ,  e  o  tinha  corno  ieu  afoldadado  e  ouvirão 
grande  grita  naa  cidade  de  choros ,  de  que  a  gente  tomou  muito  boa 
eíperança ,  eftiveraó  os  mouros  em  fuás  batalhas  ate  a  noite ,  que  pa- 

recia três  mil  lanças  ,  e  huma  batalha  delles  grande  fe  achegava  para 
aquella  ponta ,  que  eu  a  V.  A.  diííe  que  mandava  dezemparar ,  e  alli 
anoiteceo  ,  mandey  entonces  recolher  a  gente  para  o  arrayal ,  e  ache- 

gar muito  para  a  cidade ,  e  eu  tomey  para  a  minha  eftancia  a  de  que 
avia  tirado  a  noite  dantes,  a  Jorge  Barreto  deixei  no  outeiro  por  fe- 
gurança  do  campo  ,  a  minha  batalha  que  feria  obra  de  oitocentas  lan- 

ças ,  e  D.  Francifco  com  ella  ,  e  Moraes  com  leu  efquadraó  ,  e  Joaó 
Rodriguez  mandey  poer  em  guarda  dartelharia ,  que  eftava  ao  comba- 

te em  defenfa  D.  Luis  ,  e  Jorge  Barretto  ,  e  Ayres  Telles  ,  e  a  Galpar 
Vas  mandey  alojar  no  cabo  do  arrayal  contra  fora  ,  e  a  Leitão  mandey 
que  me  tiraíTe  a  artelharia  ,  e  ma  levaífc  aonde  eílava  a  outra ,  que  fe 
bem  efganiçava  por  chegar  ao  muro  ,  fe  lhe  eu  dera  licença,  e  em 
confertar  iíto  tudo  tardaria  ate  X.  oras  da  noite  ,  e  fui  comer  huns 
bocados ,  e  mandey  vir  D.  Francifco  ,  e  Moraes ,  e  depois  delles  alo- 

jados tomey  a  minha  noite  ,  e  comigo  Simão  de  Souza  ,  e  D.  Álvaro 
de  Noronha  ,  e  Luis  da  Silveira  ,  e  D.  Luis  aprover  como  eíiava  o  ar- 

rayal ,  e  achamoío  rozoadamente  ,  e  mandey  ainda  mudar  algumas  Ca- 
pitanias a  Moraes  para  melhor  guarda  ,  e  tornámonos  a  lançar  nciVc 

chão  ,  aonde  jouveramos  as  outras  noites  ,  e  mandev  Álvaro  Carvalho, 
que  toda  via  cavalgaífe  com  a  fua  gente ,  e  fe  pozeífe  nas  fraldas  do  ar- 

rayal de  fora  ,  ifto  feria  ja  as  duas  oras  ,  e  eu  queria  tomala  ves  encoí- 
tarme ,  chega  Birrio  altas  vozes  a  pedir  alviçaras  que  a  cidade  fe  def- 
pejara ,  que  Adibelho  viera  dizer  a  primeyra  quezera  diííimular  porque 
a  gente  fe  me  nô  alvoraçaífe  ,  mas  porque  o  Adibe  veyo  também  a  dar 
brados  ao  muro  fobre  o  noíTo  arrayal ,  naó  fe  pode  efeonder  ,  a  todos 
mandey  apregoar  que  ninguém  nó  entraífe  fob  grandes  penas  ate  que 
cu  nó  vieífe ,  e  deixeyme  eílar  ate  pola  manhan  ,  entonces  mandey 
Joaó  Soares ,  Ruy  de  Faraó  ,  e  Sebaftiaó  Pequeno  meu  criado  para  nos 
apozentarem  ,  e  o  Corregedor  para  defender  osjudeos  que  os  nó  rou- 
haílem ,  fem  embargo  de  tudo  os  Caftelhanos  que  vinhaó  nos  barcos 
com  mantimentos  a  vender,  e  os  das  Fuftas  mariantes  íàltaraó  na  cida- 

de ,  c  roubarão  todos  cíVcs  farrapos ,  e  couzas  que  os  mouros  nó  po- 
derão falvar ,  Joaó  Soares  achou-fe  taó  dezatinado  com  as  róis  moftras 

que  as  cazas  faziaÓ  pofto  que  algumas  delias  fejaó  muy  gentis  de  den- 
tro ,  que  dszefperou  ,  e  deixou  tudo  a  beneficio  da  natura  de  maneyra 

que  quando  cu  entrei  cada  hum  fe  apozentou  por  onde  pode,  e  cita- 
mos todos  taó  deíconfortados  que  nenhum  capitão  pode  ajuntar  ímeo- 

enta  lanças  cm  quatro  horas  ,  fe  as  outras  couzas  nos  deífem  lugar  tra- 

balha- 
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talharíamos  por  nos  poer  em  bairos  ,  pofto  que  ha  de  ler  finta  afron- 
ta de  dezapozentar  os  homens ,  de  como  elles  eftaÔ  ,  porem  fe  homem 

nõ  tem  elle  propoíito  de  entender  nas  outras  coutas  que  V.  A.  me  tem 
mandado  azinha  éramos  remediados  ainda  que  a  mengoa  dos  mantimen- 

tos ,  e  as  dificuldades ,  que  temos  conhecido  me  tas  hum  pouco  cm- 
borrilhar  a  efperança  de  tao  azinha,  c  boa  mente  nos  podermos  deza- 
tar,  porem  trabalhara  homem  opoflivel  ainda  que  ategora  o  tliço  tan- 

to que  ei  grande  medo  dadoecer,  eia  agora  os  mouros  das  pazes,  que 
nosquizeron  ler  contrários  vem  requerer  remédio,  ca  mor  parte  dos 
que  iairaó  daquem  Dazamor  que  querem  citar  em  algumas  aldeãs  da- 

qui ao  derredor  ,  e  que  todos  nó  recebemos  na  Villa  ,  e  duas  cabil- 
las  da  enxovia  manearão  hoje  requerer  que  os  recebeíle ,  dizendo  que 
como  cites  pafTaíTem  todolos  outros  eitavaó  cm  efperança  de  fe  virem , 
efpero  em  noflb  Senhor  que  muy  ledo  feja  toda  a  enxovia  a  ferviço  de 
V.  A.  Efta  Cidade  he  muy  grande  para  íe  íbfrer  fem  teda  ella  gente, 
avemos  quá  praticado  em  atalho  delia  fe  com  eíle  ler  poder,  irá  a 
pintura  diílo  aV.  A.  que  a  mandey  fazer  a  Francifco  Danfiíha  ,  como 
nospareceo  aquellas  peíTpas  com  quem  V.  A.  mandou  que  iilo  comu- 
nicaííe.  A  Igreja  he  formoza  couza  ,  tem  oito  naves,  achamos  tanta 
fugidade  nella,  e  em  toda  a  cidade  que  he  huma  vergonha  dever,  e 
he  tao  fea  de  dentro  que  nó  parece  fe  naó  o  mais  mal  curral  de  cabras 
do  mundo  ,  e  de  fora  dos  muros  tao  formoza  ,  e  tao  forte  ,  e  taô  intu- 
lhada  pelos  mais  dos  cabos  ,  e  tao  defviada  do  que  a  V.  A.  la  enfor- 
mavaô  ,  que  fe  algum  tanto  fe  quizclfe  conter  ouvera  daver  grande 
golpe  de  carapuças  vermelhas  antes  que  fe  tomalTe  ,  porque  em  cima 
nõ  taco  menção  diílo,,  faço  faber  aV.  A.  que  no  cabo  de  Santa  Maria 
adoeceo  o  Conde  de  Tentúgal  de  febres ,  e  fempre  as  teve  e  tem  ago- 

ra ,  e  com  tudo  nó  fe  quis  tornar  fenaó  fervir  V.  A.  nem  teve  creo 
o  outro  dia  melhor  que  o  dia  que  aqui  chegamos,  lembrc-fe  V.  A.  de 
lho  mandar  agradefer.  Do  paó  dizem  eíles  Judcos  que  averá  aqui  xx 
mo yos ,  nó  tivemos  inda  tempo  dentender  niifo.  Da  Igreja  tomamos 
três  naves  para  a  ....  ,  entretanto  muy  aífinha  efereveremos  aV. A. 
o  certo  de  tudo  ,  a  Igreja  pozemos  nome  Santo  Efpirito  por  amor  do 
Conde  de  Borba  ,  que  fempre  diíTe  que  o  Efpirito  Santo  nç  s  mexe- 

ricava todas  citas  cotizas  ,  mandenos  V.  A.  loguo  hum  cino  muyto 
grande  para  o  repique,  e  outros  que  lhe  parecer  feu  ferviço  que  nos 
leraó  necellarios  ,  e  engenhos  ,  c  para  que  nojo  ponha  em  cima  da  tor- 

re ,  e  afli  atafonas ,  e  amaçadeyras  ,  porque  nó  comecemos  a  comer  tri- 
go cozido  loguo  como  X.  A.  dizia.  Nefta  mefquita  achamos  dous  íi- 

nos  de  obra  de  dois  palmos  em  alto  que  íicaraó  do  tempo  dos  Chril- taos. 

Tom.  IV.  1  ii  Breve 
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Breve  do  Papa  LeaÕ  X.  de  congratulação  da  infigne  vier or ia ,  cjut 

o  Duque  de  Bragança  conjeguto  dos  Mouros  de  Fez  ,  e  Mar- 
rocos ,  com  a  tomada  de  Azamor ,  e  Almedina.     Anda 

no  Bullario  ,  que  fe  imprimia  por  ordem  delRey 
D.  Pedro  II.  atino  jyoy  pag.  68. 

LEO  PAPA  X, 
Charijfime  in  Cbriffio  fili  nojler  jalutem  ,  &  dpoftolican 

^BenediBionem. 

Num.  107.       §.  i.  ÇiEpe  egimus  jam  gradas  Oinnipotenti  Deo  ,   &  ut  fperan- 
Àn  IÇI4,.  O  dum  eft,  acnifi  etiam  fumus  ,  quòd  Fidei  íuae ,  per  quam 

'  unam  integre  ,   ac  íinceriter  colitur  ,   tot  detrimentis   ab  immaniílimo 
Mahumete  laceratse,  tantis  affecTae  ignominijs,  firmum,  &  lalutare  pra> 
íidium  conftituit  in  Majeftatis  tux  virtute ,  animique  magnitudine  ,  per 
3uam  non  íblúm  qua  ratione  pericula  propulfemus ,  íed  etiam  quomo- 
o  pofthac  hoftes  Chrifti ,  &  noftros  perterreamns  ,  facultas  nobis  da- 

ta eft :  Ac  cum  antea  femper  res  tuas  geftas  non  potuerimus  non  admi- 
rari ,  crebras  victorijs ,  regionibus  infinitas ,  nobilitate  deviclarum  gen- 
tium  illuftres  ,  cum  omnis  ,  quâ  patet  ad  Orientem  ,  e  Meridiem  Orbis 
terra  plaga ,  omnes  ilke  regiones  fpátijs  pene  immenfe  ,  omnia  Maria, 
Portus ,  ínfulae ,  litora  innumeris  Chrifti  Dei  noftrí  trophseis ,  ac  íno- 
numentis  tttâ  incredibili  virtute  ,  &  tuorum  militum  ,  atque  Ducum 
egrégia  opera  referta  íint.  Tamen  recentes  Litene  tuae  die  ultimo  Se- 
ptembris  proximè  tranfafti  datas  propter  infeftum  nomen  earum  na- 
tionum  ,  Feceníium  videlicet ,  &  Marroquitarum  ,  qure  olim  maximam 
partem  Hiípania? ,  aliquid  etiam  Italiíe  oceupavemnt ,  Sedemque  prima- 

riam Religionis  in  Vaticano  Templum  Beati  Petri  crudeliter  devafta- 
verunt  ,  in  quo  nobis  íignificabant  dediife  illos  Bárbaros  poenas  ,  & 
majores  prope  diem  daturos  tantorum  fcelerum ,  quae  in  Fidei  noftrns 
dedecus ,  ac  damnurn  perpetraflent ,  íingularem  nobis  lnctitiam  vi&orias 
tuae  ,  fummamque  jucunditatem  attulerunt ;  quae  pro  noftra  erga  Ma- 
jeftatem  tuam  paterna  benevolentiâ  etiam  fuit  major ,  quòd  te  vindi- 
cem  extitiíTe  Beati  Petri ,  vexatíeque  GhrifKánaè  Religionis ,  íicut  tuo 
nomini  honeftiífimum  ,  ita  etiam  nobis  fuit  profccTò  gratiflimam :  Ita- 
que  ftatim  ,  advocato  Vencrabilium  Fratrum  noftrorum  Collegio ,  Li- 
terás  tuas  palam  recitari  juílimus ,  gaudiumque ,  quod  a  nobis  concep- 
tum  fucrat,  cum  illis  coramunicavimus  :  Qui  cum  nobifeum  una  mag- 
nitudinem  animi  tui ,  fummamque  in  Deum  pietatem  juftiíTimis  laudi- 
bus  ornafíent ,  Tibique  ,  &  Briganti  Duci  nepoti  tuo  ,  fortiflimo  Viro 
de  Civitatibus  Azamor  ,  Almedina,  alijsque  quampluribus  captis,  ma- 
ximisque  victorijs  adeptis  gratulati  fuiílent  ;  tum  Nos  de  eorundem 
Fratrum  noftrorum  unanimi  conlenlu  fupplicationem  tuo  nomine  ur- be 
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be  totA  ad  Divi  Auguítíni  sedem  decrevimus ,  quò  Ipfimct  ,  univerfo 
comitante  Sacri  Senatus  Collegio  ,  acccílimus ,  atque  ibi  re  divina  fo- 
lemniter  pera&a  ,  habitaque  de  ruis  praellantiflirais  meritis  luculenta 
oratione ,  gratia:  à  nobis  Deo  funt  a£be  non  folàm ,  quòd  nobis  per 
te  tot  ,  tam  preclara  Benificia  contuliíTet  ,  fcd  etiam  quòd  certam 
propc  fpem  in  nobis  aleret  majoris  indies  viclorix  conícquendx  ,  & 
totius  Africa:  pro  parte  tua  fuae  lancliflima;  Fidei  recuperanda:. 

§.2.  Qiiapropter  ,  Chariífime  in  Chriíto  fili  ,  etíi  te  minimè  hor- 
tatione  noftra  indigere  confpicimus ,  tamen  totó  animo  adhortamur , 
ut  initituto  jam  itinere  progredi  ad  lumum  glorias  ftudeas  :  exiitima- 
reque  paratos  quidem  tibi  fore  honores  noftros  ,  memoriamque  apud 
hoinines  virtutuni  tuarum  fempiternam  :  Sed  tamen  exigua  hasc  pra> 
mia  elfe  prie  ijs ,  quae  tibi  Deus  Omnipotens  in  illa  cadeira,  &immor- 
tali  felicitate  propoíuit :  Quamquam  nos  te  adhortantes  plane  cognof- 
cimus  circa  te  judicium  Dei  :  Cui  enim  prseterquam  tibi  conceííit 
Deus ,  ut  puris  omnino  a  fanguine  Chriftiano  manibus  ,  qua  nulla  eíl 
puritas ,  neque  mundieies  candidior  ,  arma  nihilominus  quotidie  vibres, 
quas  íummam  afferant  gloriam  ,  nullam  invidiam  ;  Quod  decus,  atque 
ornamentum  cseleftis  gratias ,  íi  ad  ultimum  ufque  diem ,  ficut  confidi- 
mus  ,  produxeris ,  omnis  erit  laus  ,  hac  tanta  virtute  ,  &  pietate  infe- rior. 

§.3.  Itaque  cúm  feribis  ,  Tibi  in  animo  eífe  Fecenfium  ,  &Mar- 
roquitarum  Regna  ab  illa  impura  Mahumetis  fuperftitione  in  agnitio- 
nem  veritatis  vendieare  ;  praeclaram  quidem  hanc  tuam  voluntatem 
magnopere  commendamus  ,  certamque  fpem  habemus  tibi  omnia  ex 
fententia  fuccelfura  ,  fcd  majores  etiam  Deo  gratias  agimus ,  qui  per 
te  nobis  íigna  dat  ccrtiílima  fuae  erga  nos  jam  in  melius  mutatse  vo- 
I  unta  tis :  Cúm  enim  prsecinxit  te  virtute,  &  pofuit  immaculatam  viam 
tuam  ,  manusque  tuas  docuit  ad  praelium  ,  ac  pofuit ,  ut  arcum  arreuin 
brachia  tua ,  is  plane  nobis  oftendit  appropinquare  populis  fidelibus  fa- 
lutare  fuum ,  ut  aliquando  tandem  aííiduis  noftris  damnis  fine  impo- 
íito,  deFide,  ac  dignitatc  Chriftiani  nominis  propaganda  cogitarc  pof- 
fimus :  Quare  nos ,  qui  nihil  aliud  dies  ,  ac  noctes  animo  agitamus  , 
quàm  quomodo ,  pace  inter  omnes  Chriftianos  Principes  conciliata,  ar- 

ma in  perfídum  Mahumetem  convertamus  ,  ficut  in  tua  virtute  ,  ac  in 
Deum  pietate  maximam  fpem  repofuimus  ,  utriufquc  rei  conficienda; : 
Ita  Dcum  ipfum  fupplices  deprecamur  ,  ut  nobis  hujus  coníilii  ,  & 
noftrss  cupiditatis  exitum  pro  fua  clementia  expediat ,  ut  uti  Majefta- 
tis  tuse  auxilio ,  atque  opibus  ad  máximas ,  ac  íanctiffimas  res  agendas 
citius  valeamus. 

Datum  Canini  Caftreníls  Diocceíis  fub  annulo  Pifcatoris  die  18 

Januarii  1514  Ponliiicatus  noílri  anno  1. 

Bulia 
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Bulia  do  Papa  LeaÕ  X.  conferi }  ateria  ,  concedida  ao  Duque  de  Bra- 

gança D.  Jayme,  e  feus  fuccejfores  contra  os  Arcelnjpos  de  Bra> 

ga  fará  os  nao  inquietarem  nas  igrejas  ,  e  Mofleiros  ,  e  mais  cou- 
Jas  pertencentes  ao  jm  Padroado.  Originai  ejlá  no  Cartório  da 
dita  Cajá  donde  o  copiey. 

Num.  Io8.  T^    ̂ °  Epifcopus  Servus  Scrvorum  Dei  Venerabilibus  fratribus,  uni- 
.      *  JL>vefíis  Archiepifcopis ,  &  Epifcopis  ,   ac  dilectis  filijs  eccleíiarum 
An.  1^14.  Prelatis  inRegno  Portugal! ia;  duntaxat  conftitutis  falutem  ,  &  appof- 

tolicam  bênediéHònem.  Miiitanti  ecelefis;  licet  immeriti  difponente 
domino  preíidentes  circa  curam  Eccleíiarum,  Monaftenorum ,  &  bene- 
ficiorum  ecclcíiafticorum  ,  necnon  períbnarum  omnium  illa  pro  tempo- 
re  obtinentium  folertia  reddimur  indifelTa  fohciti  ,  ut  juxta  debitum 
paítorális  ofiit ij  eorum ,  necnon  aliorum  prcfertim  generis  claritate  ful- 
gentium  Chriili  fidelium  quorumlibet  ne  fuper  ecclefijs ,  &  benefieijs 
hujufmódi ,  aut  eorum  pretextu  ,  feu  alias  quomodolibet  per  Prelatos 
ecclefiafticos  ,  aut  ipíbrum  aucloritate  indebite  pregraventur  oceurra- 
Hnus  diípcndijs  ,  &  profeclibus  divina  cooperante  clementia  lalubriter 
intendamus.  Sane  pro  parte  dilccli  filij ,  nobilis  viri  Jacobi  Bragantiae, 
8c  de  Guimarães  Ducis  ,  ac  Comitis  Barceleis  conqueftione  percepimus, 
quod  licet  dioecefís  Bracharerifis  fere  pro  majori  parte  in  terris  tempe- 
rali  dominio  ipíius  Jacobi  Ducis ,  8c  Comitis  lubjeclis  coníiílat  ,  ac  in 
eifdèm  terris  funt  nonnulla  Monafteria  eccleílaírica  beneficia  ,  &  alia  ju- 

ra, &  loca  cccleíiaírica ,  8c  fpiritualia  de  jure  patronatus  ejufdem  Du- 
cis, &  Comitis,  acedam  quamplurcs  poíTeflíones ,  bona  ,  jura  ,  &  res 

temporales  ad  eundem  Jacobum  Ducem  ,  &  Comitem  ratione  dominij, 
vel  quaíi  pertinentia  ,  8c  per  nonnullos  vaífallos  ,  ac  etiam  alios  ejuf- 
dem  Jacobi ,  &  fuorum  antecciforum  Ducum  Bragantia; ,  8c  de  Guima- 
res ,  ac  Comitum  Barceleis  qui  pro  tempore  fuerunt  alumnos  fervito- 
res  familiares ,  &  domefticos  ad  lliam ,  8c  illorum  preientationem  Mo- 

nafteria ecelefias  beneficia ,  &  alia  jura  ,  8c  loca  predicTa  obtenta  fue- 
rint ,  8c  obtineantur  ,  necnon  per  cos  ,  leu  aliquos  ex  eis  polfeífíones 
bona,  &jura,  &res  temporales  predicTa  ,  feu  eorum  aliqua  in  emphi- 
teofim  feudum ,  locationem  ,  firmam ,  feu  alias  jure  utilis  dominij  ex- 
colantur  ,  teneantur ,  8c  poífideantur;  nihilominus  vencrabilis  frater  noí- 
ter  modernus  Archiepifcopus  Bracharcníis  ,  8c  nonnulli  fui  antecellbrcs 
Archiepifcopi  Bracharenfes  qui  retroaclis  temporibus  fuerunt  non  con- 
íiderantes  quod  plcrumque  Jacobus ,  feu  ejus  anteceífores  predicTi  ut 

Catholicíe  eccleíia*  filij  ,  ne  dum  nonnullas  jacTuras  per  Archiepifco- 
pum  ,  8c  ejus  anteceífores  prefatos,  eis,  acvaíTallis  alumnis ,  8-  domef- 
ticis  predicTis  temere  illatas  poft  aliquas  defuper  ortas  diífenticnes  pa- 
tienter  tulerunt ,  fed  ctiam  ad  folum  Dcum  refpeclum  habentes ,  eof- 
dem  Archicpifcopos ,  &  cederiam  Bracharenfem  ,  ac  ejus  clerum  ,  & 
bona  iam  alias  coadunato  exercita,  eorum  propriis  fumptibus ,  8c  fti- 
péndijs  militando  a  tirannorum  ,  8c  aliorum  fuorum  inimicorum  mani- 

bus ,  oprelíionibus ,  &  violentijs  liberarunt  propter  quod  dic*he  eccle- 

fia: , 
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Cix  ,  ejusque  libertatis  ftatus  qui  alias  forfan  in  minam  incidiíTet  debi- 
te coníervatus  extitit  ex  tanta  Ducum  tollerantia ,  &  patientia  iiib  um- 

bra,  &  colore  juíHtiac ,  ac  aucloritatis  ordinária:  etiam  contra  omnem 
júris  cenfuram  feincauíls  proprijs  Judices  conírituentes  etiam  fallb  af- 
ferentes  Monafteria  ,  eccldias,  beneficia  jura ,  &  loca  ecclcfiaítica ,  & 
fpiritualia  fupradi&a  ,  feu  aliqua  ex  eis  non  de  jure  patronatus  dieli 
Ducis  exiítere,  fed  adfuam  difpoíítionem ,  collationemque  libere  per- 
tínere,  aecnon  poíTeífiones ,  bona  ,  jura  ,  &  res  temporales  prediíta  , 
feu  eorum  aliqua  de  eorum ,  &  dicla:  eccleílx  dominio  fore  fuper  illis, 
&  rebus  alijs  dictum  Jacobum  ,  ejusque  anteceilbres  vaíallos  fubditos 
alumnos  iervitores  domefticos ,  inquilinos ,  colonos  emphiteutas  feuda- 
tarios  diclorumque  benericiorum  redores  ,  &  beneíiciatos  ,  &  alios  pof- 
lelíbres  multiphciter  gravarc,  moleítare,  v  exare,  perturbare,  &  inquie- 
tare  acnonnulla  ex  eis  ufurpare ,  aliasque  injurias,  &  jaéhiras  Jacobo, 
&  ejus  anteceiToribus  prefacTris  inferre  ,  hactenus  prefumpierunt ,  prout 
etiam  dietas  modernus  Archiepiícopus  preíumit :  Qiiare  pro  parte  di- 
£ti  Jacobi  Ducis  ,  8z  Comitis  nobis  fuit  humiliter  fupplicatum  ,  ut 
cum  ipíe  Jacobus  ,  &  fui  anteceilbres  fuerint  eccleíia:  íilij  catholici, 
&  obedientes  ,  prout  diftus  Jacobus  exiíHt  ,  &  ejus  íucceííbres  dante 
Domino  erunt ,  &  noluerunt  prout  facere  potuiífent  fua  temporali  po- 
tentia  contra  Archiepifcopos ,  &  eccleíiam  preditos  infurgere,  &  tot 

iniurijs,  S:  jac"taris  refi itere  ,  &  ipfe  Jacobus  Dux  ,  &  Comes  premiífa uíterius  patienter  ferre  poíTe  non  fperct ,  nec  hujufmodi  diíFerentiíe , 
qux  ab  antiquo  viguerunt  in  fíiturum  ceíTare  fperentur ,  acvalde  difri- 
cile  ,  &  difpendiolurn  reddatur  ;  eidem  Jacobo  ,  &  pro  tempere  exiílen- 
ti  Duci  BrâgantttE  ,  &-de Guimarães ,  acComiti  Barceleis,  necnon  va- 
íhilis ,  fubditis ,  amurais,  fervitoribus ,  fàmiliaribus ,  domeílicis ,  inqui- 
linis ,  coloras,  emphiteutis ,  feudatarijs  diclorunique  benericiorum  re- 
ctaribus,  &  benefieiatis ,  ac  alijs  predidis  pro  íingulis  querelis  premif- 
lbrum  occaíionc  contra  prefatum  modernum  ,  &  pro  tempore  exiítens 
Archiepiícopus  ,  ac  ejus  vaíallos  ,  officiales  ,  &  fubditos  ,  ad  Sedem  ap- 
poftollicam  habere  recurfum ,  ne  inter  modernum,  &  pro  tempore  ex- 
iftentem  Archiepifcopum  ,  ac  Jacobum,  &  pro  tempore  exiítentcm  Du- 
cem  Rragantix  ,  &  de  Guimarães ,  ac  Omitem  Barceleis  gravia  dúTen- 
íiones ,  A:  fcandala  oriantur  prout  olim  inter  bona:  memoria:  Fernandij 
Archiepiícopus  Bracharenfis  ,  &  quondam  Alfonfum  Comitem  Barce- 
lenfis  ipfius  Jacobi  Ducis  Proavum  orta  fucrunt  propter  qua:  felicis  rc- 
cordationis  Eugenius  PP.  iiij.  Predeceflor  noíler  eidem  Alfoníb  (^omi- 

ti Confervatores  qui  fibi  contra  dictaim  Fernandum  Archiepifcopum 
quoad  viverent  aíiifterint  p:r  fuás  literas  deputavit  providere  íibi  fu- 
per  ho:  paterna  diliç^ntia  curaremus.  Nos  igitur  adverfus  Archiepií- 
copum  ,  vaíallos,  officiales,  &  fubditos fuos  prefácios,  illo  ,  volentes 
Jacobo,  &  pro  tempore  exiírenti  Duci ,  &  Comia ,  vafallis  fubditis, 
alumnis  ,  fervitoribus,  fàmiliaribus  ,  domeílicis  ,  inquilinis  ,  colonis, 
emphiteotis,  &  feudatarijs,  di&orumque  beneflciorum  rectoribus  ,  & 
benefieiatis,  &  alijs  predi6Hs,  remédio  fubvenire  ,  pír  quod  ipforum 
compefeatur  temeritas  ,  &  alijs  aditus  committendi  íimilia  precludatiir, 

ipfumque  Jacobum  Ducem ,  &  Comitem  aquibuiVJs  excomnuuiicatio- 
nis , 
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nis  ,  íufpenf  nis  ,  &  interdicli ,  aliisque  ecclefiafticis  fcntentiis  ,  cenfu- 
ris ,  &  peir  a  jure ,  vel  ab  homine  quavis  occafione  ,  vel  caufa  latis 
fiquibus  c  omodolibet  innodatiis  exiftit  ad  effecíum  prcfcntiuni  dun- 
taxat  cor  jquendum  harum  ferie  abfolventes ,  &  abfolutum  fore  cen- 
fentes  d-icretiõne  veftne  per  appoftolica  feripta  mandamus  quatenus 
vos  "  Ú  duo  ,  aut  unus  veftris  per  vos ,  vel  alium  ,  feu  alios  etiamfi 
fint  extra  loca  in  quibus  deputati  eftis  Confervatores  ,  &  Judices  Ja- 
cobo  ,  &  pro  tempore  exiftenti  Duci  Bragantise  ,  &  de  Guimarães  ;  ac 
Comiti  Barcellenfis,  necnon  vafallis  ,  lubditis,  alumnis,  fervitoribus, 
familiaribus  ,  domefticis ,  inquilinis  ,  colonis  ,  emphiteotis  ,  feudatarijs, 
diclorumque  benefíciorum  recloribus,  &  benefíciatis ,  ac  alijs  etiam  pro 
tempore  exiftentibus  prefaétis  in  premiífis  efficacis  defenííonis  prefidio 
aífiftentes  ,  non  permittatis  eofdem  fuper  premiífis  ,  &  quibufvis  alijs 
bonis  ,  &juribus  ad  eos  fpeclantibus  ab  eodem  moderno,  &  pro  tem- 

pore exiftenti  Archiepifcopo  Bracharenfi ,  &  illius  vafallis  ,  officialibus  , 
lubditis ,  alumnis  ,  fervitoribus  ,  familiaribus  ,  domefticis  ,  inquilinis , 
colonis,  emphiteotis,  acluorum  benefíciorum  recloribus,  &  beneflcia- 

tis ,  vel  alijs  ipforum  nomine ,  aut  pro  eis  indebitè  moleftari ,  vel  eis 
predicla,  aut  alia  gravamjna  ,  íeu  damna  ,  vel  injurias  irrogari ,  fâcluri 
dictis  Jacobo  ,  &pro  tempore  exiftenti  Duci ,  &  Comiti,  necnon  vafal- 

lis ,  alumnis ,  domefticis ,  fervitoribus  ,  familiaribus  ,  inquilinis ,  colo- 
nis ,  emphiteotis  ,  feudatarijs  ,  diclorumque  benefíciorum  recloribus , 

oc  benefíciatis ,  cum  ab  eis  ,  vel  Procuratoribus  fuis  ,  aut  eorum  aliquo 
fueritis  requifíti  ,  de  prediclis  ,  Archiepiícopo  ,  &  fuis  fupradiclis ,  & 
alijs  ipforum  nomine  ,  aut  pro  eis,  in  premiífis  intervenientibus  fuper 

premiífis ,  necnon  quibuslibet  moleftijs  ,  mjurijs  ,  atque  damnis  prefen- 
tibus ,  &  futuris  ,  in  illis  videliect  qui  judiciaíem  requirunt  indaginem 
fummarie,  &  de  plano  fine  ftrepitu,  &  figura  judicij ,  in  alijs  vero  pro- 
ut  qualitas  negociorum  id  exegirit  juítitire  complcmentum  ,  eundem- 
que  Jacobum  ,  &  pro  tempore  exiftentem  Ducem  Bragantiss  ,  &  de 
Guimarães  ,  ac  Comitem  Barcellenfis  ,  ejusque  vafallos  ,  alumnos  ,  do- 
mefticos  ,  fervi  tores  ,  familiares ,  inquilinos  ,  colonos  ,  emphiteotas , 
feudatarios ,  diclorumque  benefíciorum  ,  reclores  ,  &  beneficiatos ,  ac 
pro  eis  agentes  a  quibufvis  cenfuris  ,  &  penis  ecclefiafticis  fiquibus  for- 
ían  premilforum  occafione  innodati  exiftant ,  per  vos  ,  vel  alium  fim- 
pliciter  ,  vel  ad  cautelam  prout  júris  fuerit  abfolvatis  ,  &  quaecunque 

ecclefiaftica  interdkla  foríàn  appofíta  relaxetis ,  oceupatores  ,  feu  de- 
tentores ,  prefumptores ,  moleftatores  ,  &  ínjuriatores  hujufmodi ,  nec- 

non contradiclores  quoslibet,  &  rebellcs  ,  etiamfi  Archicpifcopalis  ,  aut 
cujuslibet  dignitatis  alterius  ftatus  ,  gradus  ,  ordinis  ,  vel  conditionis 
extiterint  quandocumque  ,  &  quoticnícumquc  expedierit  aucloritate 
noftra  percenfuras,  &  penas  ecclefiafticas  appellatione  poftpoíita  com- 
pefeendo  invocato  etiam  ad  hoc  fi  opus  fuerit  auxilio  Brachij  fecula- 
ris.  Et  nihilominus  quos  conrravcnifie  vobis  coníliterit,  ccníuras ,  & 
penas  hujufmodi  incurriífe  declaretis  ,  íc  in  eventum  declarationis  cjuí- 
d  :m  legitimis  fuper  hijs  fervatis  proceílibus  ,  cenfuras  ipfas  quoties 

opus  fuerit  iteratis  vicibus  aggravare  curctis ,  ac  leca  in  quibus  Archi- 

cpiícopinu  ,  &alipy  predíebos  morari ,  feu  adquic  cos  declinare  conti- 

gerit, 
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gcrit ,  ecclefiaftico  interdigo  fupponatis.  Cctcrum  fi  per  ruminariam 
infermationem  fuper  hijs  per  vos  habendam  vobis  coníliterit  quod  ad 
loca  bi  quibus  Archiepilcopum  ,  &  alios  quos  prefentes  littera:  concer- 
nunt  pro  rempore  morari  contigerit  pro  citationibus,  inhibitionibus ,  & 
monitionibus  ipfis  raciendis  tutus  non  pateat  acceíTus ,  nos  vobis  cita- 
tiones,  inhibitiones,  &  monitiones  quaslibet  peredicla  publica  locis  af- 
figenda  publicis ,  &  paríibus  illis  vicinis  de  quibus  íit  vcriíimilis  conje- 

ctura quod  ad  ipibrum  citatorum  ,  inhibitorum  ,  &  monitorum  noti- 
tiam  pervenire  valeant ,  íub  fimilibus  cenfuris  ,  &pcnis,  ceterisque  in 
premiífis  ,  &  circa  ea  necellaria  ,  feu  quomodolibet  oportuna  faciendi , 
&  exercendi  aucloritate  appoítollica  tenore  preientium  facultatcm  con- 
cedimus  .  ac  volumus ,  &  prefata  aucloritate  decernimus  quod  citatio- 
nes ,  inhibitiones,  emonitiones  hujuíinodi  ipfos  citatos,  inhibitos  ,  & 
monitos  perinde  arclent  ,  ac  íi  eis  perfonaliter  intimara; ,  &  infinuatx 

extitilTent.  Non  obítantibus  tam  pia:  memoria.'  Bonjfacij  Papar  viij , 
etiam  PredeceíToris  noftri  in  quibus  cavetur  nequis  extra  fuam  Civita- 
tem  ,  et  diocefem  niíi  in  certis  exceptis  caíibus,  &  in  illis  ultra  unam  di- 
clam  a  fine  lua:  diocefis  ad  judicium  evocetur  ,  feu  ne  Judices  ,  & 
Confervatores  a  fede  deputati  predicla  extra  Civitatem ,  &  diocefem  in 
quibus  deputati  ftierint  contra  quofeunque  procedere  ,  aut  alij  ,  vel 
alijs  vices  luas  commitere ,  feu  aliquis  ultra  unam  dictam  a  fine  dio- 
ceiis  eorumdem  trahere  prefumant  dummodo  extra  regnum  Portugal- 
\ix  aliquis  aucloritate  preientium  non  trahatur,  feu  quod  de  alijs  quam 
demanifellis  injurijs,  &  violentijs,  ac  alijs  ,  qux  judicialcm  requirunt 
indaginem  peenis ,  in  eos  íi  fecus  egerint,  8z  in  id  procurantes  adjeclis 
Confervatores  fe  nullatenus  ,  intromittant  quam  alijs  quibufeunque 
Conítitutionibus  a  Predeceílbribus  noílris  Romanis  Pontiflcibus  tam 

de  Judicibus ,  delegatis  ,  &  Confeivatoribus ,  quam  perfonis  ultra  ecr- 
tum  numeram  ad  judicium  non  vocandis ,  aut  alias  ediclis  ,  quse  vef- 
trx  polfcnt  in  hac  parte  jurifdiclioni ,  aut  poteftati ,  ejufqúe  libero  ex- 
erdtio  quomodolibet  obviarc.  Aut  íi  aliquibus  communiter  ,  vel  di- 
viíim  ab  eadem  fit  fede  indultum  quod  interdici  ,  fufpendi ,  vel  excom- 
municari  aut  extra,  vel  ultra  certa  loca  ad  judicium  evocari  non  pof- 
fint  per  litteras  appoílolicas  non  facientes  plenam,  &  expreflam  ,  ac  de 
verbo  adverbum  de  indulto  hujufmodi,  &  eorum  perfonis,  locis,  01- 
dinibus ,  6c  nominibus  proprijs  mentionem  ,  &  quaJibct  alia  diclx  Se- 
•dis  mduJgentia  general i  ,  veí  fpeciali  cujufcunque  tenoris  exiílat  per 
quam  prefentibus  non  expreífam  ,  vel  totaliter  non  inferiam  veftrae  ju- 
rifdiclionis  explicatio  in  hac  pane  valeat  quomodolibet  impediri  ,  & 
dequa  cujufcunque  totó  tenore  de  verbo  adverbum  habendaíit  in  nof- 

tris litteris  mentio  fpecialis.  Ceterum  volumus,  &  preíata  aucloritate 
decernimus  quodquilibet  veftris  profequi  valeat  omnes ,  &fingulas  cau- 
fas  inter  modernum,  &  pro  tempore  exiftentem  Arcniepiícopum ,  & 
Jacobum  ,  &  pro  tempore  cxiiíente  Ducem  Bragantix ,  &  de  Guima- 

rães, acComitem  Barcelleníis ,  ac  inter  fuos  eorum  vafallos,  fubdift  , 
alumnos,  fervitores,  familiares,  domeíhcos,  inquilinos,  colonos,  em- 
phiteotas,  ;.  datarios  diclorumque  benerjciorum  redores  ,  &  bem 
ciatos  ,  &  alios  premuTorum  pollellbres  de  &  fuper  omnibus  ,  ficíingu- 

Tom.  IV.  G  l  Lis 
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lis  premiíTis ,  &  eorum  occafione  tam  conjundHm ,  quam  divifim  mo- 

tas ,  &  movendas ,  nccnon  articulum  etiam  per  alium  inchoatiim  quam- 
vis  illo  inchoans  nullo  fuerit  impedimento  prepeditus  quod  adatis  pre- 
fentium  íít  nobis ,  &  iinicuique  veftrum  in  premiífis  omnibus ,  &  eo- 

rum fingulis  ceptis  ,  &  non  ceptis  prefentibus  ,  &  futuris  per  prelentes 

concedas,  &jurifdic"Ho  attributa  ut  eo  vigore  eaque  firmitate  poíitis  in premiffis  omnibus  ceptis  ,  &  nen  ceptis  prefentibus ,  &  futuris ,  &  pro 
prediclis  procedere ,  acfi  predita  omnia,  &fingula  coram  nobis  cepta 
íuiirent ,  &  jurifdictio  veftra  ,  &  cujuslibet  veftrum  impremiííis  omni- 

bus ,  &  fingulis  per  citationem  ,  vel  modum  alium  perpetuata  legitifli- 
me  extitiíTet  Conftitutione  predita  luper  Confervatoribus  ,  &  alia  qua- 
libet  in  contrarium  edita  non  obftante.  Prefentibus  perpetuis  futuris 
temporibus  duraturis.  Datum  RomíE  apud  Sanclum  Petrum  Anno  In- 
carnationis  dominical  Millefimo  quingenteíimo  quartodecimo  Kalend. 
Decembris.     Pontifícatus  noftri  anno  fecundo. 

Petrus  Lambertus. 
W.  de  Enckermont.  Petrus  Lante.  A.  Melfuitenfis. 
Joannes  de  Radicibus.        M.  Vecéis. 

R.  Pagnus.  Petrus  Mates. 

Bulia  do  "Pupi  Leão  X.  a  injlancia  delRey  Dom  Manoel,  em  que concede  ao  Duque  de  Bragança  D.  Jayme  a  erecção  de  quinze 

Igrejas  do/eu  Padroado ,  em  Commendas  da  Ordem  de 
Chrijio  de  Padroado  feu ,  e  dejeusfucceffores. 

Num.  ioj. IEo  Epifcòpus  Servus  Servoram  Dei  ,  chariílimo  in  Chi  ifto  f: lio 
^Emanueli  Portugália;  &  Algarbiorum  Regi  illuftri ,  falutem  &ap- 

An.  1517*  poftolicam  benediclionem  honeftis  votis  tuis  illis  prefertim  ,  que  fidei 
propagationem  concernunt  libenter  annuimus ,  eaque  favoribus  profe- 
quimur  oportunis ,  dudum  liquidem  ,  poftquam  nos  attendentes  tua  ad 
dei  laudem  ,  &  gloriam  orthodoxe  fidei  exaltationem  ,  chriftianorurri- 
que  indemnitate ,  &  cómodum  contra  infidelles  íarraecnos ,  &  diéhe  fi- 

dei inimicos  ,  cum  militibus  mihtix  Jeíu  Chrifti ,  cujus  perpetuus  ad- 
miniftrator  per  fedem  apoftolicam  deputatus  eras  prout  ex  preclara  fa- 

cínora, &aífidua  bclla,  qua;  contra  pérfidos  diclas  noftra;  fidei  hoftes 
forti  &  conítanti  animo  gcíTcras  &  non  minori  fidei  ardorem  divina  fa- 
vente  clementia  totis  conatibus  gerere  intendebas  motu  próprio  tot 
preceptorias  di&x  militiíc  quot  infra  terminurri  unius  anni  ex  tunc  com- 
putandum  &  fub  invocationibus  qiiíE  tibi  viderentur  ,  in  monafterio 
conventu  feu  militia  hujufmodi  erexeramus  ac  tot  bona  &  jura  monaf- 
teriorum  &  prioratuum  ufque  ad  fumam  viginti  milium  ducatorum 
fi  tot  jnxta  formam  tunc  expreííam  dimembrari  poterant  alioquin  pio 
eo  ,  quod  ex  tlicla  fumma  deelTet  ex  parrochialibus ,  eccleíljs  per  te  ex- 
primendis  &  dcclarandis ,  ufque  ad  diclam  lumam  viginti  milium  duca- 

torum , 
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torum  ,  refenrata  faltem  ,  pro  íingulis  earundem  ccclcfiarum  RecTori- 
bus  portionc  fexaginta  ducatorum  dimembraveramus  &  feparaveramus 
illaque  lie  feparata  &  dimembrata  preceptorijs  íic  erccTis  proportiona- 
biliter,  pro  earum  do&ibus  perpetuo  applicaveramus  &  appropriave- 
ramus.  Kxpoíito  aobis  pro  parte  tua  quod  tu  experientia  ipfa  quae  cíl 
rerum  magiftra  didiiceras  milites  dicTa:  militiae  qui  nobilles  eííe  debe- 
bant  &  Ln  emiiEone  vori  deo  fervire  promittebant  ,  &  pro  ejus  íidei 
augmento  mani leite  periculo  mort<s  ,  fe  exponere  non  lbrmidabant , 
<Sc  eontra  dicTos  infidelles  viriliter  pugnabant  fperantes  íi  contra  Ghrif- 
ti  nominis  hoftes  pugnando  oceumberent  filiei  ta  tis  eterna:  premium 
confequi  poile  &  propterea  ultra  numerum  preceptoriarum  per  nos 
erecTarum  hujufmodi  aliquas  alias  preceptorias  pro  nonnullis  ali js  mi- 
litibus  dieta?  militiae  exigi  S:  inílitui  deíiderabas  ut  multiplica  to  hiijiif- 
modi  numero  millitum  bellum  adverfus  eofdem  infi  deles  majori  robo- 
re  proflequi  poíTet  &  pro  parte  tua  nobis  fupplicato ,  ut  ipíi  tuo  pio 
&  honeíto  deíiderio  annuerem  de  benignitate  apoftolica  dignaremur. 
Xos  ipíi  íupplicationibus  inclinati  tot  alias  preceptorias  dietas  militiae 
quot  infra  annum  cx  tunc  computandum  fub  invocationibus  dequibus 
tibi  videretur  ex  tunc  in  monaiterio  ,  diéfoe  militiae  feu  illius  conventu 
aut  militia  hujufmodi  perpetuo  ereximus  &  inftituimus  aebona  &jura 
quinquaginta  parrochialium  ecclefiarum  quae  de  jure  patronatus  laico- 
rum  tui  exiíterent ,  &  quas  tu  infra  annum  prediclum  duceris  fpecifi- 
candas  pro  íingulis  earum  recloribus  faltem  portione  fexaginta  duca- 

torum refervata  ,  perpetuo  dimembravimus  &  feparavimus  illaque  íic 
feparata  &  dimembrata  preceptorijs ,  prefatis  erecHs  proportionabiliter 
pio  earum  dotibus  perpetuo  applicavimus  &  appropriavimus  acfacul- 
tatem  nominandi  milites  ad  dietas  preceptorias  tibi  &  pro  tempore  ex- 
iftenti  Regi  Portugália:  conceífimus  ,  dummodum  tuus  ad  id  exprefíus 
accederet  aíTenfus  prout  in  diveríis  noftris  inde  confeclis  literis  quarum 
tenores  haberi  volumus  pro  expreffis  plenius  continetur.  Cum  autem 
ficut  denuo  nobis  exponi  fecifti  quia  dilectus  filius  nobilis  vir  Jacobus 
Bragantiae  «ScdeGuimaraens  dux  tuus  eít  nepos  fororius,  &atepluri- 
mum  dileclus ,  ac  ineifdem  bellis  quae  contra  eofdem  pérfidos  noítrae 
fiuei  hoftes  continuo  geris  adverfos  prefatos  hoftes  farraecnos  viriliter 
pugnando  ne  dum  tibi  fed  etiam  eidem  Hei ei  católicas,  &  nobis  ac  fe- 

di apoftolicae  plurima  fervitia  fecerit  ut  in  expugnatione  notabilis  Ci- 
•vitatis  deAzamor,  &  aliorum  oppidorum  Aphricae  amanibus  ipfon 
infidelium  experientia  docet  fperasque  jufta  tuum  &  ipíius  1  dei 
ardorem  et  dcíiderium  ineifdem  bellis  et  fanto  exercido  acin 
alijs  rebus  pro  ejufdem  fidei  ac  tui  excelenticimi  ftatu  confervatione 
honore  et  augmento  ab  eodem  duce  frequenter  eadem  divina  cl 
tia  favente  ,   majora  fervitia  recipere  et  de  prefehti  recipi  c  lia 
continuo  tibi  facere  non  deíiítit,  et  quia  ipíius  ducis  facultates  ad    i- 
lia  peragenda  forftn  non  fufícerent  deíidcras  ultra  ea  quae  idem  1 
infue  virtute  et  fervitutis  premium  ate  recepit  etrecipiet  etiam  a  ; 

bis  ,  et  eadem  í^ede  apoftolica  de  alicujus  íubventú 
Duci   provideri,  etut  etiam  nobis  pro  parte  tua  fuit  <;  de 
bonis  juribus  et  rebus  aliquarum  cx  centum  parroachiali 

Tom.  IV.  Ci  ii  de 
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de  jure  patronatos  dicli  ducis  exiftunt  ultra  numeram  aliaram  precep- 
toriarum  per  nos  ereclarum  hujufmodi  aliquse  alia?  preceptorias  pio 
lionritillis  militibus  dicli ,  et  pro  tempore ,  exiftentis  ducis  familiaribus 
acquibufvis  alijs  quibus  tu  et  pro  tempore,  exiftens  adminiftrator  et 
magifter  diclse  melitia:  exhibueris  et  exhibuerit  ad  inftantiam  ejufdem 
ducis  abitum  diclas  melitias  ;  et  ipíi  in  emiílione  profeflionis  dicla:  mi- 
litoe  deo  fervire  promiíTerint  de  eodem  jure  patronatos  et  ad  prefenta- 
tionem  diSli ,  et  pro  tempore  exiftentis  ducis  ac  ad  toi  et  pro  tempore 
exiftentis  adminiftratoris  et  ma^iftri  inftitutionem  crearentor  erigeren- 
tur,  et  inftituerentur  protejo  eidem  duci  et  fucceílbribus  fuis  ac  etiam 
tibi  ex  hoc  plurimum  confuleretur  et  multiplicato  hujufmodi  diclorum 
militum  numero  bellum  adveríus  eoídem  infidelles  majori  robore  pro- 
fequi  poífet  quare  nobis  tu  et  etiam  idem  dux  in  fuo  laudabili  defide- 
rio  confentiens  urniliter  fupplicari  feciftis  ut  hujufmodi  veftris  piis  et 
honeftis  defiderijs  annuere  de  benignitate  apoftolica  dignaremur.  Nos 
igitur  ad  defiderium  tuum  hujufmodi  et  máximos  labores  expenfasque 

et  periculaque  idem  dux  in  expugnatione  ci  vi  ta  tis  et  aliorum  oppido- 
rum  prediclorum  in  ejufdem  fidei  augmentum  ac  noftrum  et  fedis  apoí- 
tolic«  totius  reypubliese  criftianíe  honore  íuftinuit  debitum  refpeclum 
habentes  ac  ut  tu  et  ipfe  dux  nepos  tuus  et  alij  príncipes  chriftiani 
ad  alia  íimilia  peragenda  invitemini  fupplicationibus  hujufmodi  incli- 
nati  tot  alias  preceptorias  didbe  melitiae  quot  infra  annum  a  dato  pre- 
fentium  computandum  fub  invocationibus  ,  de  quibus  eidem  duci  ne- 
poti  too  videbitur  ex  tunc  prout  ex  tunc  et  e  contra  ad  dicli  et  pro 
tempore  exiftentis  Ducis  prefentationem  tuisque  et  pro  tempore  exiftentis 
adminiftratoris  etmagiftri  inftitutionem  dumtaxat  in  eadem  melitia  Do- 
mini  Noftri  Jefu  Chrifti  perpetuo  creamus  erigimus  et  inftituimus  ac 
bona  et  jura  quindecim  ex  diclis  parroachialibus  eccleíijs  quae  de  jure 
patronatos  dicli  ducis  exiftunt  et  quas  idem  dux  infra  diclum  annum 
duxeris  fpecificandas  pro  íingulis  earam  Recloribus  faltem  portione 
fexaginta  ducatores  reíervata  perpetuo  dimembramus  et  feparamus  illa- 
que  fie  feparata  et  dimembrata  ,  preceptoris  perfaçais  fie  ereclis  pro- 
portionabiliter  pro  earum  doelibus  iuxta  confiderationem  et  arbitrium 

dicli  Ducis  perpetuo  applicamus  et  apropriamus  ac  idem  et  pro  tem- 
pore exiftenti  Duci  Bragantia:  eligendi  nominandi  et  tibi  et  pro  tem- 
pore exiftenti  adminiílratori ,  et  magiftro  diclo  militi  ,  eofdem  milites 

ad  diclas  preceptorias  íic  ereclas  a  fua  primeva  ereclione ,  feu  cum  et 
quotiens  perpetuo  eas  vocare  contingit  prefentandi  tibique  Sz  diclo  pro 
tempore  exiftenti  adminiftratori ,  et  magiftro  illos  inftituendi  et  confir- 
mandi  facultatem  et  licentiam  concedimus.  Dumodo  tuus  ,  et  dicli 
Ducis  ad  hoc  ex  preitos  accedat  aflenfus  et  quod  preceptorias  hujufmo- 

di íic  creche  etmftitutse  de  jure  patronatos  ex  fundatione  et  dotatione 
dicli  et  pro  tempore  exiftentis  Ducis  Bracantire  perpetuo  íint  et  eiTe 
cenleantur  ,  diclumque  jus  patronatos  ac  nominandi  &  prefentandi  eof- 

dem milites  ad  ealdem  preceptorias  fie  ereclas  pro  potiori  cautclla  qua- 
tenus  opus  íit  eidem  et  pro  tempore  exiftenti  Duci  appoftolica  autho- 
ritate  perpetuo  concedimus  illudque  vere  &non  ficle  ex  eadem  funda- 

tione et  dotatione  ac  íimilibus  modo  et  forma  fibi  competere  prout  in 

diclis 
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di&is  parrochialibus  cccleíijs  íibi  competit  pcrindc  ac  fi  bona  jura  & 
rex  hujufmodi  eifdem  preceptoras  applicata  &  appropriata  aditis  par- 

rochialibus ecclefijs  nunquam  leparata  &  dimembrata  8c  preceptorias 
hujufmodi  a  tempore  rundationis  &  dotationis  carundcm  eccleíiarum  , 
&  ex  eifdem  bonis  &:  rebus  rundat  &  dotatc  create  ereclie  &  inftitute 

fuhlent  ipíiquc  júri  patronatus  ctiam  intuitu  litis  vel  pcrmutationis  aut 
vocationis  apud  fedem  feu  confenfus  partium  vcl  alius  abfque  dicli  & 
pro  tempore  exiftentis  Ducis  expreíTo  confenfu  per  nos  &  fucceflbres 
noftros  ac  iodem  prediâam  etiam  mo  tu  próprio  &  ex  certa  ícientia  ac 
de  plenitudine  poteftatis  derogati  non  pofle  ac  quod  milites  prima  vice 
S:  pro  tempore  nominati  prefentati  <Sc  inftituti  predicai  eidem  &  pro 
tempore  exiftenti  Duci  Bracarentiae  in  premiílis  &  alijs  íervitijs  pro  fui 
ftatus  Sc  perfone  honorc  &  augmento  ac  prout  eidem  Duci  videbitur 
&  non  alicui  alteri  perfonae  deferviri  obfequiet  obedire  teneantur  nec 
ali  ter  (acere  poífint  niíi  dedicti  &  pro  tempore  exiftentis  ducis  expref- 
lb  confenfu.  Et  contrarium  faciendo  preceptoris  hujufmodi  privati  ex- 
iftant  ille  qui  vacare  cenfeantur  eo  ipíb  idemque  &  pro  tempore  exif- 
tens  Dux  ac  tu  &  pro  tempore  exiftens  adminiftrator ,  8c  magifter  nulla 
dcclaratione  aut  vacatione  precedentibus  nec  requifitis  alios  ad  eafdem 
preceptorias  fie  vacantes  milites  qui  eidem  Duci  in  premiílis  deferviant 
obfequaiitur  &  obediant  ut  prefertur  nominare  prefentare  Sc  inftituere 
ac  confírmare  totíenfquotiens  cafus  premúTe  vacationis  oceurrit  rcfpe- 
clive  polfint  8c  valeant  necnon  erecliones  creationes  dimembrationes 
feparationes  applicationes  &  appropriationcs  ac  jus  patronatus  &facul- 
tates  nominandi  prefentandi  inftitucndi  ,  Sc  confirmandi  ac  nominatio- 
nes  prefentationes  inftitutioncs  8c  confhmationes  per  diclum  Ducem  & 
te  ac  pro  tempore  exiftentem  Ducem  Bragantiíc  Sc  magiftrum  feu  admi- 
niftratorem  d\S.x  militix  faciendas  ex  tunc  prout  ex  tunc  Sc  e  aonver- 
fo  non  fiéte  fed  verc  fuum  verum  plenarium  &  total  em  eíeclum  for- 
titas  effe  (H&asque  nomiuationes  prefentationes  inftitutioncs  Sc  confír- 

mationes per  dichim  Ducem  ac  te  fucceíTores  univerfos  ut  premittitur 
faciende  vim  validaram  &  efícatium  applicaram  inftitutionum  habere 
ita  quod  dictis  militibus  ad  dietas  preceptorias  íic  erectas  per  dichim 
8c  pro  tempore  Ducem  Bragantiae  prefentatis  Sc  nominatis  ac  per  te  Sc 
pro  tempore  dicbe  militiae  magiftrum  feu  adminiftratorem  in  eis  infti- 
tutis  credentibus  vcl  decedentibus  moderais  re&oribus  diclarum  quin- 
decim  eccleíiarum  parrochialium  a  quibus  bona  dimembravimus  Sc  fc- 
paravimus  &  preceptorijs  erccTi.s  hujufmodi  applicamus  ....  eccleíias 
predictas  alias  quomodolibet  dimittentibus  Sc  illis  vacantibus  quovis 
modo  ctiam  apud  fedem  prediclam  honorum  dimembratorum  &  ap- 
plicatorum  &  pro  doíHbus  aflignatorum  hujufmodi  corporalem  poíTef- 
fionem  perfe  vel  alium  feu  alios  própria  authoritate  libere  apprenende- 
re  iilorumque  fruéhis  reddttus  &  proventus  in  fuos  Sc  preceptoriaram 
hujufmodi  ufus  Sc  utilitarem  convertere  ordinatorum  locorum  Sc  quo- 
rumvis  aliorum  licentia  fuper  hoc  minime  requiílta  jpiarumquc  prece- 

ptorias tam  hac  prima  vi;e  ab  earum  primeva  erectione  hujufmodi 
quam  pro  tempore  vacantes  per  quofcuncfue  ctiam  a  fede  predicra  fine 
predicli  Sc  pro  tempore  exiftentis  Ducis  Bragantke  fpeciaÚ  S:  expreíTo 

confenfu 
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confenfu  impetrari  non  poíTe ,  et  omnes  impetrationes  et  concefliones 
de  illis  etiam  a  fede  predicta  aliter  facTas  millas  irritas  invalidas  et  ina- 

nes nuliusque  roboris  vel  momenti  fòre  necnon  applicationes  et  appro- 
priationes  prediclas  taraque  realiter  efecluin  íbrtttas  in  quibufvis  ge- 
neralibus  vel  fpecialibns  revocationibus  et  fuípeníicnibus  unionum  an- 
nexionum  et  incorporationum  appropriationum  et  applicationum  regu- 
larum  conítitutionum  ,  voluntatum  decretorum  et  quarumvis  difpofl- 
tionum  ,  per  nos  leu  fedem  editaram  ,  et  edendarum  etiamíi  de  eis  de 
verbo  ad  verbum  fpecialis  fpeciflea  et  cxpreíTa  mentio  fíeret  nullatenus 
compreendi  íicque  noílre  incommutabilis  voluntatis  fuiíTe  et  eíTè  et  per 
quolqunque  judices  ordinários  delegatos  et  fubdellegatcs ,  etiam  fante 
Romana:  Eccleíia:  Cardinales  et  caufariim  palatij  appoftolici  auditores 
in  Romana  Cúria  et  extra  ea  in  quanvis  inftantia  judicari  decidi  etin- 
terpretari  debere  íublata  eis  et  eorum  cuiíibet  quavis  alia  fententian- 
di ,  decíarandi ,  judicandi ,  et  interpretandi  íacultate  ac  irritum  et  inna- 
ne  quidquid  fecus  fuper  hiis  a  quoque  quavis  autoritate  feienter  vel 

ignoranter  contingerit  attemptari  decernimus  et  declaramus  •,  Quo  cir- 
ca  dilccTis  fílijs  íânclse  Maria:  de  Barcellos  ac  ipíius  íànclae  Maria:  de 
Ourem  oppidorum  Bracarenf.  et  Uliíiponent.  Dioc.  iecularium  et  Col- 
jegiatarum  ecclefiarum  prioribus  modernis  et  pro  tempore  quorum  con- 
tientias  oneramus  per  appoftolica  feripta  mandamus  ,  quatenus  ipíi  vei 
duo  aut  unus  eorum  per  fe  vel  alium  feu  alius  fruclus  reditus  et  pro- 
ventus ,  hujufmodi  a  diclis  quindecim  parrochialibus  eccleíjjs  leparatos 
et  diímembratos  pro  doclibus  hujufmodi  preceptoriarum  falva  ièxagin- 
ta  ducatorum  portione  predicla  defignent  et  aíiignent  necnon  Ducem 
Regem  et  milites  nominatos  prelentatos  inílitutos  et  confírmatos  ad 
preceptorias  erectas  hujufmodi  in  earum  et  honorum  prediclorum  pof- 
ieflionem  inducant  et  induchis  defendant  a  motis  ab  eis  cedentibus  vel 
decententibus  modernis  rectoribus  prefactis  leu  eccleíias  ipías  alias 
quovis  modo  demittentibus  quibuslibet  illicitis  detentoribus  fàciantque 
de  ipforurn  bonorum  pro  dotibus  applicatorum  hujufmodi  fruetibus 
redditibus  proventibus  juribus  et  obventionibus  univerfis  integre  ref- 
ponderi  contradi Stores  per  cenfuram  ecclefiaíUcam  appellatione  poft- 
poíita  compefeendo  invocato  etiam  ad  hoc  fi  opus  fuerit  auxilio  ̂ bra- 
chij  fecularis  non  obílantibus  Conftitutionibus  et  Ordinationibus  ap- 
poítolicis  ceterisque  contrarijs  quibufcumque.  Nuíi  ergo  omnino  ho- 
minum  liceat  hanc  paginam  noftra:  creationis  creclionis  inítitutionis  di- 
membrationis  feparationis  applicationis  appropriationis  conceílionis  dc- 
creti  declarationis  onerationis  et  mandati  infringere  vel  ei  aufu  teme- 

rário contraire.  Siquis  autem  hoc  attemptare  prefumpferit  indigna- 
tionem  Omnipotentis  Dei  ac  beatorum  Petri  et  Pauli  appofíolorum 
ejus  fe  noverit  incurfurum.  Datum  Rome  apud  fantum  Petrum  an- 
no  Incarnationis  dominice  milecimo  quingenteílmo  decimo  feptimo. 
Quinto  Tdus  Januarij  Pontificatus  noftri  anno  quinto.  A  qual  Bulia 
Eu  Paulo  Correya  Clérigo  de  mi  (Ta  c  notário  appoftolico  bem  e  fiel- 

mente tresladey  íem  erro  nem  couza  que  aja  duvida  e  de  meu  publi- 
co fmal  afiigney  que  tal  he  no  dito  dia  mez  era  acima  declarado. 

Bulia 
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Bulia  do  Papa  Leão  X.  concedida  ao  Duque  de  Bragança  D.  Jay- 

me ,  em  a  qual  porque  na  primeira  /upp/ica  para  ej colher  as  quin» 
ze  Igrejas  ,  Ih  exprejfara  mayor  numero  de  Igrejas  do  Padroado 

do  Duque  pura  a  dita  graça  ,  e  para  que  e/ta  tivejje  /eu  efei- 
to do  tempo  delia  fegunda  Bulia  ,  pela  qual  conceáco  mais  ao  Du- 

que ,  que  nas  quinze  Igrejas  ,  que  e/colheffe ,  que  nas  que  nao  paj* 
Jajjem  de  cento  e  vinte  ducados  cada  atino  ,  ficajfem  ao  Reytor 
quarenta  aunados  fomente  ,  e  nas  que  pajjajjem  da  dita  Jomma , 
houvejje  o  Keytor  /ejfenta,  como  fora  ordenado  na  primeira  Bulia. 
E/lá  no  Cartório  de  T/iomar  ,  donde  fe  tirou  authentica  em  hum 

livro ,  que  ejíá  no  Archivo  da  Cajá  de  Bragança  pag.  14. 

Eo  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei.     Dilecto  filio  Jacobo  Bar-Num.  II  O. 
guantia:  ,  &  de  Guimarães  Duci  íalutem  ,  &  apoftolicam  benedi-  ^n>  içm 

clionem.  Probata:  devotronis  finceritas  ,  &  inconculfa:  fidei  conftantia 
quibus  erga  nos ,  &  Romanam  Eccleíiam  fplendere  dignoíceris  prome- 
rentur :  ut  te  fpecialibus  favoribus ,  &  gratijs  profequamur  dudum  íi- 
quidem  poftquam  nos  atendentes  aíftdua  bella  qure  chariflimus  in  Chrif- 
to  fílius  noíter  Emmanuel  Portugallias  ,  &  Algarbiorum  Pvex  illuftris 
ad  Dei  laudem  ,  &  gloriam  ,  orthodox&*quc  fidei  exaltationem ,  chriftia- 
norumque  commodum  contra  infi deles  Sarracenos  ,  &  pérfidos  ejuf- 
dem  fidei  inimicos  cum  militibus  militice  Jeíu  Chrifti  cujus  perpetuus 
Adminiftrator  per  fedem  apoftolicam  deputatus  crat ,  prout  exiítit  for- 
ti ,  &  conftanti  animo  geííerat  ,  &  non  minori  fidei  ardore  divina  fa- 
vente  clemência  rotis  conatibus  gerere  intendebat,  motu  próprio  cer- 

tas praeccptorias  indicia  militia  Jefu  Chrifti  perquafdam  erexeramus, 
& creaveramus.  Nos  ad  máximos  labores,  &  expcnías  parte  qui  ut  af- 
ferebas  prcfati  Regis  nepos  exiftebas  ,  prout  cxiftis  in  expugnatione 
Cli\  itatis  de  Azamor ,  &  aliarum  terrarum  Africai  à  manibus  diclorum 
infidelium  aílumptas,  &  fatias  debitum  refpeéhim  habentes,  ipfius  Re- 

gis, ac  tuis  inhac  parte  fupplicationibus  inclina  ti  ad  fimilitudinem  gra- 
tiaruui  ere&ionis ,  &creationis  praedicrarum  eidem  Regi  pernos  jam 
ut  praemititur  conceíTarum,  tot  alias  prseceptorias  indicia  militia,  quot 
infra  annura  ex  tunc  computandum  ,  &  fub  invocationibus  de  quibus 
tibi  videretur  ,  per  alias  noftras  literas  ex  tunc  perpetuo  creavimus, 
ereximus  ,  &  iníhtuimus :  ac  bona  ,  &  jura  quindec  1  ex  centum  ,  <Sc  ul- 

tra parrochialibus  Eccleíijs  qua:  ut  aíTerebatur  de  jure  patronatus  tui 
erant,&quas  tu  infra  didhim  annum  ducerés  fpecificandas ,  portione 
faltem  fexaginta  ducatorum  fuper  bonis,  & juribus  íingUlarum  Eccle- 
fiartim  hujufmodi  profingulis  earum  re&oribus  refervata  abeifdem  Ec- 

cleíijs perpetuo  feparavimus  ,  S:  dimembravimus  illaque  fie  feparata  , 
&  dimembrata  pi  prsefatis  fie  pofleriori  loco  ereéris  propor- 
tíonabiliter  prodotibus  illarurti  íuxta  confuetudinem  ,  &arbitrium  tuum 

petuo   applicavimus  ,   &  appropriavimus ,  ac  tibi,  81  pro  tcmp<    : 
exiftenti 
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exiftenti  Duci  Braguantiíe  tuos  familiares,  &fervitores  cjufdem  mili- 
tiae  milites  prasfato  Regi ,  feu  pro  tempore  exiftenti  Magiftro  feu  Ad- 
miniftratori  dietas  militiíE  ad  diclas  prxceptorias  íic  pofterius  erectas 
cum  &  quotiens  eas  etiam  a  fua  primeva  ereclione  vacare  contigerit 
nominandi ,  &  prelentandi ,  ipíique  Regi  ,  leu  pro  tempore  exiftenti 
Magiftro  ,  vel  Ãdminiílratori  iilos  íic  nominandos ,  &  prefentandos  in 
pofterius  ereclis  praeceptorijs  predicais  inftituendi  :  ac  tibi  etiam  alia 
íaciendi  licentiam  ,  &  facultatem  conceílimus  prout  in  íingulis  literis  pre- 
diclris  ,  quarum  tenores ,  ac  íi  de  verbo  ad  verbum  hic  infererentur  pre- 
fentibus  haberi  volumus  pro  expreíTis ,  plenius  continetur.  Cum  autem 
íicut  exhibita  nobis  nuper  pro  parte  tua  petitio  continebat,  tempore  datis 
diclarum  priorum  literamm  non  centum ,  &  ultra  prout  in  diclis  prio- 
ribus  literis  exprelTum  fuit ,  íed  minori  numero  parrochiales  Eccleíiae 
de  tuo  júri  patronatus  exifterent :  &  propterea  tu  qui  infra  diclum  an- 
num  debitis  tamen  deliberatione ,  &  difeutione  non  príemiífis ,  diclas 

quindecim  parrochiales  de  diclo  tuo  jure  patronatus  alias  juxta  teno- 
rem  diclarum  priorum  literarum  fpecificafti  ,  dubites  priores  literas 
prasdiclas  de  fubrecliorús  vitio  notari  :  ac  illas  ,  &  fpecifi  ca  ti  o  nem  pra> 
diclam  minus  utiles  reddi  poííe  tempore  procedente :  cupiasque  fuper 
ípecificatione  hujuimodi  ad  commodum ,  &  utilitatem  tam  parrochia- 
lium  Eccleíiarum ,  quam  praeceptoriaram  pnediclarum  m^lius  delibera- 
re ,  &  difeutere ,  necnon  portiones  pro  PveCloribus  prsedicHs  refpeclu 
màjoris,  vel  minoris  valoris  cujuslibet  diclarum  quindecim  Eccleíiarum 
parrochialium  moderari  nos  tibi  ne  propterea  diclarum  literarum  fruf- 
teris  eifeelu  providere :  teque  premi  llonim  intuitu  gratioíb  favore  pro- 
fequi  volentes  :  &  a  quibufvis  excommunicationis  ,  íuipenfionis ,  &  in- 
terdicli ,  alijsque  ecclefiafticis  ceníuris  ,  &  penis  h  jure  ,  vel  ab  homine 
quavis  occaíione  ,  vel  cauta  latis ,  íi  quibus  quomodolibet  innodatus 
exiftis  ad  effeétum  praelentium  duntaxat  coníequendum  harum  ferie 
abíblventes  ,  &  abfolutum  fore  cenfentes  ,  tuis  in  hac  parte  fupplicatio- 
nibus  inclinati  :  volumus ,  &  apoftolica  tibi  aucloritate  concedimus , 
quod  priores  litere  preditíre  cum  omnibus ,  &  íingulis  gratijs  ,  indul- 
tis ,  decretis ,  &  claufulis  in  eis  contentis  a  datis  prefentium  valeant , 
plcnamque  roboris  firmitatem  obtincat ,  &  tibi  fuffragentur ,  etiam  ad 

Jioc  ut  tu  de  cetero  ad  illarum  ,  &  illorum  coníequendum  effechim  il- 
las ex  omnibus  parrochialibus  Eccleíijs  de  jure  patronatus  tuo  praedi- 

clis  pro  tempore  vacantibus ,  de  quibus  tibi  vifum  fuerit  ,  dummodo 
numerum  quindecim  ex  omnibus  parrochialibus  Eccleíijs  hujuimodi 
non  excedant  de  novo  melius  deliberando  ,  fimul  vel  fueceflive  ipeci- 
ficare  libere  ,  &  licite  valeas  in  omnibus  ,  &  per  omnia  perinde  ac  íi  eif- 
dem  prioribus  literis  non  quod  centum  ,  &  ultra ,  fed  quinquaginta , 
&  etiam  ultra  vel  citra  parroachialcs  Eccleíia:  de  tuo  jurepatronatus  hu- 
jufmodi  excitebant  exprelfum  fuiílet.  Et  quod  Recloribus  diclarum 
quindecim  fpecificandarum  parrochialium  Eccleíiarum  ,  quarum  vidcli- 
cet  centum  viginti  quinque  non  excelferint  quadraginta  dumtaxat:  alia- 
rum  vero  quarum  centum  quinquaginta  ducatorum  ílinilium  fruclus, 
redditus  ,  &  proventus  valorem  annuum  tranfeenderint  fexaginta  duca- 

torum íimilium  3  &  non  ultra  portio  prout  pro  Recloribus  quinquagin- 

ta 
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ta  parrochialium  Ecclcíinrum  pro  ílmilibus  pr.Tccptorijs  per  nos  jam 
dudum  (ut  pra:fertur)  dicti  Emmanuelis  Regis  intuitu  creclis  pcrprx- 
fàtum  Regem  fpeciricatarum  refervata  cxiilit  rclervari  debeat  ,  ac  rc- 
fervata  ílt ,  &  elíe  cenfeatur  decernimus  per  prsefentes.  Non  obftanti- 
bus  prscmiífis ,  acconftitutionibus,  &  Ordinationibus  apoftolicis,  acom- 
nibus  illis  quse  in  diétis  prioribus  literis  volumus  non  obítare ,  caeterif- 
que  contrarijs  quibufcumque.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc 
paginam  noftrae  abfolutionis  ,  voluntatís  ,  conccííionis  ,  ac  decreti  in- 
nringere  ,  vel  ei  aufu  temerário  contraire.  Siquis  autem  hoc  atentare 
prsEÍumpferit ,  indignationem  Omnipctcntis  Dei ,  ac  Beatorum  Petri , 
&  Pauli  Apoltolorum  ejus  fe  noverit  incurfurum.  Datis  Romíe  apud 
Sanctum  Petrum  ,  anno  Incarnationis  dominical  milefimo  quingentefi- 
mo  deeimo  nono  ,  fexto  idus  Oclobris.  Pontifícatus  noftri  anno  fep- 
timo. 

Porque  na  primeira  Bulia  da  graça  concedida  ao  Duque  de  Bragan- 
ça ,  para  poder  de  quinze  Igrejas  de/eu  Padroado  tomar  frutos 

para  dote  das  Commendas ,  que  ajupplicaçao  delRey ,  ejita,  lhe 

forab"  concedidas ,  que  fizeffe  ,  Je  requere  expreffo  confmtímento 
de/Rey :  houve  o  Duque  Jeá  confenti  mento  por  jua  Carta  ,  cujo 
theor  he  o  jeguinte  ,  tirada  do  Cartório  deThomar.  Ejíá  em  hum 
livro  authentico  ,  pajjado  por  Fr.  Gonçalo  de  Rezende  ,  Guarda, 

e  F.Jcrhao  do  Cartono  da  Ordem  de  Ckrijlo  ,  pag.  16.  verf. 

zemos  faber  ,  que  pcllo  Duque  de  Bargança ,  e  de  Guimarães  &c.  meu 
muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  ,  nos  foi  aprcíentada  huma  Bulia 
do  noílb  mui  Santo  Padre  Leo  X.  impetrada  a  nofla  fupplicaçaó  em 
que  S.  Santidade  fazia  graça  ao  dito  Duque,  que  podefle  nomear  quin- 

ze Igrejas  defeu  padroado  pera  fc  fazerem  delias  Comendas  pêra  Ca- 
valinhos da  Ordem  deNoíIb  Senhor  Teíii  Cnrifto  ,  a  que  nos  ,  ou  no£ 

los  fucccíforcs  que  a  adminillraçaó  do  dito  mcíhado  tiverem  ,  tiver-"* mos  por  bem  de  dar  o  habito  da  dita  Ordem  com  outras  claufulas  mais 
largamente  na  dita  Bulia  eonthcudas  ,  antre  as  quaes  fc  requere  pera 
errei  to  da  dita  Bulia  darmos  nos  pera  cllo  noiro  expreíTo  confentimen- 
to,  pedindonos  o  dito  Duque  meu  fobrinho  ,  que  nos  aprouvclle  de 
lho  dar,  c  vifto  feu  pedir,  e  avendo  rcipeito  a  ler  eílo  por  noflb  re- 

querimento ,  c  redundar  em  noíTb  ferviço  ,  c  deites  Reinos  por  cila 
prefente  noteficamos  que  fomos  diflo  contente  ,  e  damos  pera  inteiro 
efieito  da  dita  Bulia  noílb  confentimento  ,  c  encomendamos  aos  Juizes 
apoftolicos  a  que  a  execução  da  dita  Bulia  vem  cometida  ,  que  com  to- 

da boa  diligencia,  c  cuidado  dem  a  execulíao  os  mandados  (obre  cllo 
da  Santa  See  apoftolica  emanados,  aíli  como  nelles  he  contendo.  E 
mandamos  a  quaelquer  nolfas  juítiças  ,  c  oíliciaes  a  que  cila  nofla  Car- 
Tom.IV.  ÍI  ta, 
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ta ,  ou  treslado  delia  em  publica  forma  for  aprefentado  que  dem  a  eito 
todo  o  favor,  e  ajuda  que  neceíTario  for.  Dada  em  Almeirim  a  quatro 
dias  de Majo  Jorge  Rodriguez  afez,  armo  de  mil  e  quinhentos  e  de- zanove. 

Bulia  do  Papa  LeaÕ  X.  em  cjue  confia  ,  que  nas  quinze  Igrejas  en* 
troo  as  de  Santa  Maria  de  Mor  eiras  ,  e  de  Santa  heocadia ,  am* 

las  da  Diocejl  Bracharenje  j  e  porque  ejlas  Igrejas  da  aprefenta- 

çad  do  Duque  lhe for 'aÚ  doadas  por  huns  leigos  ,  que  diziad"  fer  feu 
o  direito  da  aprejentaqal)  ,  o  que  nati  era  certo  :  o  Papa  con- 

cede em  virtude  dejias  Apoflolicas  letras  ao  Duque ,  ejeusjuc- 
cefores ,  o  verdadeiro  Padroado  de/las  duas  Igrejas  ,  pofio  que 

tiaúfojjem  dos  leigos  ,  que  lhe  Hzertío  detle  DoaçaÕ ,  e  que  perten- 
cejje  a  ccllaçaÕ  do  Arcehfpo  Diocefano.  Ejlá  no  dito  livro  das 
Bulias  das  Commendas  no  Cartório  da  Cafa  ,  pag.  iS. 

Num.  1 1  2,  ~JT   ̂ °  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei.  Dileclo  filio  nobili  viro  Ja- 
A  ç       JL^cobo  Barguantia: ,  et  de  Guimarães  Duci  illuftri  falutem,  etapof- 
.rin.  Ij»1"*  tolicam  benediclionem.  Sincera:  devetonis  effedus  quem  ad  nos,  et 

Saneiam  Romanam  geris  Ecclefiam  non  indigne  promeretur  ut  votis 
tuis  per  quse  tibi  tuisque  honor  acreícat  favorabiliter  annuamus ,  ac  ea 
favoribus  profequamur  opportunis.  Sane  pro  parte  tua  nobis  nuper  ex- 
hiba  petitio  continebat,  quod  dudum  certi  laici  aderentes  parroachia- 
les  Ecclefias  Saneia:  Maria:  de  Moreiras ,  et  ejufdem  Saneia:  Maria:  de 
Saneia  Locaia  locorum  Brachareníium  dioeceíis  quas  dileclus  filius  Fer- 
nandus  Roderici  [illarum  rcclor  obtinet :  quarumque  iníimul  fruelus , 
rcdditus ,  et  proventus  feptingentorum  ducatorum  auri  de  Cameia  fe- 
cundum  communem  cftimationem  valorem  annum  non  excedunt  de  ju- 

re patronatus  laicorum  exiftere,  illudque  ad  fe  pertinere  ipfum  jus  pa- 
tronatus  tibi  donarunt ,  et  conceííerunt  prout  in  quibufdam  inftrumen- 
tis  publicis  defuper  confeclis  plenius  continetur.  Quare  pro  parte  tui 
aíferentis  et  chariílimi  in  Chrifto  rilii  noftri  Emmanuelis  Portugallia: , 
et  Algarbiorum  Regis  illuftris  nepotem  exiftere  nobis  fuit  humiliter 
fupplicatum  utdonationi,  et  conceílioni  praediclis  pro  illarum  fubílften- 
tia  firmiori  robur  apoftolica:  confirmationis  adjicere,  atque  etiam  cum 
de  jure  patronatus  diclorum  donatorum  dubitetur  diclum  patronatum 
tibi ,  ac  heredibus  ,  et  fucceíToribus  tuis  íunpliciter  perpetuo  concede- 
re  ,  aliasque  in  premiíTis  opportuno  providere  debenignitatc  apoftolica 
dignaremur.  Nos  igitur  ad  máximos  labores  ,  expeníasque  ,  et  pcricula 

quae  tu  cum  dieli  Emmanuelis  Regis  ,  et  tua  Claile  contra  agarenos  ft- 
dei  hoftes  Civitatem  de  Azamor ,  et  alia  oppida  ab  il  1  is;  expugnando 
in  ejufdem  fídei  auímientum  ,  ac  noftrum ,  et  Sedis  apoftolica:,  totiuf- 
que  reipublicas  chriftiana:  honorem  fuftinuifti  debitum  reípeclum  ha- 
bentes,  et  ut  tam  tu,  quam  a!ij  Príncipes  adfimilia  peragenda  invite- 
mini :  necnon  prafati  Emmanuelis  Regis  confideratione  erga  te  apof- 

tolicam 
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rolicam  munificentiam  excrcere ,  tcquc  fpccialibus  favoribus,  etgratijs 
profequi  volcntcs  ,  ac  a  quibufvis  excomunicationis ,  fufpeníionis  ,  et 
interdiéti ,  alijsque  ecclelialticis  fententijs  ,  cenfuris ,  et  poenis  a  jure, 
vel  ab  homine  quavis  occafione ,  vel  caula  latis  íi  quibus  quomodolibet 
innodatus  exiftis  ad  erFcclum  prsefentium  duntaxat  confequendum  ha- 
rum  ferie  abfolventes ,  et  abfolutum  fore  cenfentes  hujufmodi  fuppli- 
cationibus  inclinati  donationem  ,  et  conceflionem  pr&di&as  ,  ac  prout 
illas  concernunt ,  omnia  ,  et  íingula  in  diais  inftrumcntis  contenta  quo- 

rum tenores  ac  fi  de  verbo  ad  verbum  infererentur  prefentibus  pro  fu- 
tícienter  expreíGs  haberi  volumus  auetoriate  apoltolica  tenore  prefen- 
tium  approbamus,  et  contírmamus  iupplentcs  omnes ,  et  íingulos  tam 
júris  quam  facti  defiè&us  Hqui  forfan  intervenerint  in  eifdcm.  Et 
nihilominus  te,  mosque  heredes,  et  íucceflores  perpetuo  veros,  etin- 
dubitatos  dictarum  Ecclefiarum  Patronos ,  ctiamll  illa  de  jure  patrona- 
tus  diclorum  laicorum  nullatenus  fuerit ,  fed  ad  liberam  collationem 
vencrabilis  rratris  noítri  moderni ,  et  pro  tempore  exiftentis  Archiepif- 
copi  Brachareníís  pertinuerint,  et  pertineant :  acpereum  libere  confer- 
ri  foleant ,  e  confueverint ,  auetoritate,  et  tenore  prsefatis  fácimus,  coni- 
tituimus ,  et  deputamus ,  teque ,  et  heredes ,  ac  íucceflores  tuos  pra> 
fatos  ex  nu nc  earundem  Ecclefiarum  Patronos  ,  et  illarum  jus  patrona- 
tus  hujufmodi  ex  fundatione ,  etdotatione,  et  non  alias  vere,  et  non 
fiche  ad  vos  competere  ,  et  íub  aliquibus  derogationibus  etiam  in  fpe- 
eie,  et  nominatim  etiam  intuitu  litis  permutationis  vacationis  apud  Se- 

dem eandem  etiam  manibus  noítris ,  et  fucceflbrum  noftrorum  concen- 
fus  partium  vel  alias  fiendis  quominus  tu  et  heredes,  ac  íucceílbres  tui 
pnedidã  jure  patronatus  hujufmodi  libere  uti ,  et  ad  pnxíentationem 
veftram  inítituti  earundem  Ecclefiarum  poífeíliones  afTequi,  et  retincre 
poffitis  minime  comprehendi  ,  nec  comprehenfas  effe  intelligi  polie. 
Sicque  per  quocunque  Judices,  et  Gomiflarios  etiam  dietas  Saneia  Ro- 

mana? Eccleliaz  Cardinales,  ctPalatij  apoílolica;  caularum  Auditores, 
feu  eorum  loca  tenentes,  ac  etiam  tuos,  et  fucceflbrum  tuorum  hujuf- 

modi Confervatores  pro  tempore  exiftentes  ,  leu  quovis  alios  in  qua- 
vis caula  ,  et  inílantia  in  Romana  Cúria  ,  et  extra  eam  pronunciai!,  et 

dejudicarí  debere,  etteneri  fublata  eis,  et  eorum  cuilibet  quavis  ali- 
ter  judicandi ,  et  interpretandi  facultatê  ,  feu  auetoritate  irritum  que- 

que et  innane  cuicquid  íecus  ctiam  pernos,  feu  de  mandato  noíbo, 
aut  Sedem  praedi&am  ,  vel  ejus  etiam  de  laterc  Legatos  ,  feu  Núncios 
etiam  coníiííorialiter  fieri  contigerit  eadem  auetoritate,  et  tenore  de- 
cernimus,  et  declaramus  de  gratia  fpeciali  :  non  obftantibus  apoftoli- 

cis ,' ac  in  Provincialibus ,  etSinodalibus  concilijs  editis  generalibus,  vel 
fpecialibus  Conítitutionibus  ,  et  Ordinationibus  csterisque  contrarijs 
quibufeunque.  Volumus  autem  quod  hi  qui  ad  tuam,  etfucceflbr  m 
tuorum  praedictorum  prsefentationem  diclarum  Ecclefiarum  pofleflio- 
nc:n  pro  tempore  aflequentur  infra  fex  menfes  h  dic  illarum  habita:  | 
cifice  pofleffionis  computandos  a  Sede  prxfata  novam  provifionem  ob- 

linere  ,  et  li  terás  defuper  expedire  ,  nc  annatam  ("amem:  Apoftol 
perfolvcre  teneantur.  Alioquin  eiedem  I  leílae  vacare  certíeantur  eo 
ipfo  ita  quod.  quoiiciís  talis  vacado  oceurrerít  illarum  collatio  ad 
Tom.IV.  Iíii  dem 
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dem  eandem  legitime  devolutam  eíTe  cenfeantur  eo  ipfo.  Nulli  ergo 
omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  noílra:  abíblutionis  ,  approba- 
tionis  ,  confirmationis  ,  fuppletionis ,  creationis  ,  conílitutionis  ,  depu- 

ta tionis  ,  decreti ,  declara  tionis  ,  et  voluntatis  infringere  ,  vel  ei  aufu 
temerário  contraire.  Si  quis  autem  hoc  atentare  príefumpferit  indigna- 
tionem  Omnipotentis  Dei ,  ac  Beaíorum  Petri ,  et  Pauli  Apoílolorum 
ejus  fe  noverit  incurfurum.  Datis  Romae  apud  Sanólum  Petrum ,  anno 
Incarnationis  Dominica  mileíimo  quingentefimo  decimo  oótavo ,  deci- 

mo quarto  Calendas  Maj.  Pontificatus  noílri  anno  quarto. 

•Alvará  porque  EIRey  D.  Manoel  concede ,  e  outorga  ao  Duque  de 
Bragança  Jmjobnnho  poder  nomear  a  Igreja  de  Santa  Maria 
de  Moirforte  entre  as  quinze  Igrejas  do  feu  Padroado  ,  fem  em- 

bargo do  Padroado  da  dltaVilla  fer  fomente  em/ua  vida:  o 

que  confirma  o  Bijpo  de  Évora  ,  comi  fc  vê  dos  ̂ Alvarás  Jeguin~ 
tes  j  que  eílao  no  dito  livro  ,  pag.  20, 

Nlim.  X  I  2 .  TVT  ̂ s  EIRey  fazemos  faber  a  quantos  eíle  noíTo  Alvará  virem  ,  que 

An  iciR        -JL-^I  anos  apraz  que  o  Duque  dcBargança  meu  muito  amado,  e  pre- 
*  zado  fobrinho  polia  nomear  a  Igreja  de  Santa  Maria  de  Monforte  nas 

Comendas  ,  que  o  Santo  Padre  lhe  tem  otorguado.  E  iílo  fem  embar- 
go do  dito  Duque  non  ter  os  padroados  das  Igrejas  da  dita  Villa  mais 

que  em  fua  vida.  Porque  por  lhe  fazermos  mercê  o  avemos  aííim  por 
bem.  E  queremos  que  eíle  alvará  valha  como  Carta  afíinada  ,  e  aífel- 
lada ,  e  paífada  pella  Chancellaria  fem  embarguo  da  Ordenação  fobre 
iílb  feita ;  feito  em  Torres  Vedras  a  fete  dias  de  Outubro  ;  Diogo  Fi- 

gueiró o  fez  de  mil  e  quinhentos  e  dezoito  annos. 

An.  1522.  3\T  Os  Dom  Affonfo  Bifpo  Devora  &c.  fazemos  faber  aos  que  eíle 
JL  l|  noílb  alvará  de  Confirmação  virem  como  vimos  eíle  alvará  del- 
Rey  meu  Senhor  concedido  ao  Senhor  Duque  de  Bargança  pello  qual 
o  confirmamos  ,  approvamos  ,  e  retificamos  ,  e  interpoemos  em  elle 
noíla  autoridade ,  e  mandamos  que  tenha  ,  e  valha  como  no  dito  alva- 

rá de  S.  Alteza  íe  contem.  Feito  em  Évora  a  vinte  e  oito  dias  de  Mar- 
ço de  mil  e  quinhentos  e  vinte  dous  annos. 

Procefo  Executória/  das  três  Bulias  atras  mencionadas ,  feito  por 

Filippe  Joaõ ,  Prior  da  Igreja  Colle^iada  de  Ourem  da  Dioccfi 
de  Lisboa,  hum  dos  três  Executores  delias  cúrn  claufula  vos  vel 
duo,  aut  unus.  Fjlà  110 dito  livro  das  Bulias  das  Commendas 

da  Sercnijjima  Cafa  de  Bragança  ,  pag  2 1  donde  o  tirey. 

Niim.  Ill,  f  TNiverfis,  &  fmgulis  quibus  prefentes  noílra;  litcra  pervenerint , 
.  •     \_J  quofque  infra   feriptum   tangi t  negotium  ,    feu  tangere   poterit 
n*  I522,      quomodolibet  infuturum  quocunque,  feu  quibufeunque  nomine,  feu 

norrini- 
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nominibus  ccnfeantur  ,  &  quacunqiic  prxfulgeant  dignitate.  Felippus 
Joannes,  Prior  in  Eccleíla  Collcgiata  Bcatre  Maria:  de  miíericordia  Òp- 
pidi  de  Ourem  Ulixbon.  dioe.  Judex ,  &  Executor  ad  infra  feripta  una 
ciiin  méis  in  hac  parte  colegis  cum  claufula  quatenus  ipíi  ,  vel  duo  , 
aut  unus  eorum  per  fe ,  vel  alium  &c.  ab  eadem  Sede  apoftolica  de- 
putatus  lalutern  in  Domino  ,  &  noftris  imo  verius  apoftolicis  flrmeter 
obedire  mandatis.  Literse  Sanêtiílimi  Leonis  Papas  X.  cum  filis  feri- 
ceis  vera  bulia  plúmbea  more  Romana;  Cúrias  bullatas  ,  necnon  alias 
pnvdiéti  fancHiIimi  Leonis  in  vera  bulia  eodem  modo  bullatas ,  &  in- 

tegras non  viciatas  non  cancellatas  nee  in  aliqua  eorum  parte  fufpectas, 
fed  omni  prorius  vitio  ,  &  fufpitione  carentes ,  ut  in  eis  prima  facie 
apparebat :  &  alias  etiam  Emmanuelis  quondam  PortugalliíE ,  &Algar- 
biorum  &c.  Regis ,  necnon  alias  ejufdem  Emmanuelis  quondam  Regis 
própria  manu  íignatas,  íigiloque  ipfius  ílgilatas,  &  munitas  fanas  etiam, 
&  omni  prorfus  vitio  ,  &  íufpctione  carentes ,  &  alias  etiam  literas  Al- 
foníi  quondam  Eborenfis  Epiicopi  fua  própria  manu  íignatas ,  &  mu- 

nitas ,  &  omni  íufpetione  etiam  carentes :  nobis  pio  parte  Illuítriílimi , 
ExccllentiiTimique  Domini  Jacobi  Ducis  Braguantia:  ,  &  de  Guimarães 
&c.  coram  Notário  publico,  <5c  tcftibus  infra  feriptis  pradèntatas  perve- 
nerabilem  Virum  Ludovicum  Leite  Licenciatum  praefati  Ducis  Domi- 

ni legitimum  Procuratorem  ut  ex  tenore  fui  mandati  nobis  conftitit. 
Nos  ea  qua  decuit  reverenda  noveritis  recipiífe  quarum  quidem  litera- 
rum  apoftolicarum  ,  &  dictarum  quondam  Regis  ,  &  Epifcopi  fuecef- 
five  de  verbo  adverbum  tenor  talis  eíTe  dignocitur.  Leo  Épitcopus 
ferros  íervorum  Dei  chariíTuno  filio  Emmanueli  Portugalliae  ,  &  Al- 
guarbiorum  Regi  illuftri  falutem  &apoftolicam  bcncdiéíionem  &c.  ut 
fupra.  Ttem  alia  Leo  Epifcopus  fervus  fervorum  Dei  dilecto  filio  Ja- 
cobo  Barguantiae  ,  &  de  Guimarães  Duci  falutem  ,  &  apoftolicam  be- 
nediclionem  probata:  devotionis  &c.  ut  fupra.  Dom  Manoel  per  gra- 

ça deDeos  Rei  de  Portugal ,  e  dos  Algarves ,  &c.  ut  fupra.  Nos  El- 
Rei  fazemos  faber  a  quantos  efte  noífo  Alvará  virem ,  &c.  ut  fupra. 
Nos  D.  Aftbnfo  &c.  fazemos  faber  aos  que  efte  alvará  virem  ut  fupra. 
Eu  o  Duque  &c.  faço  faber  aos  que  efte  virem,  que  eu  dou  poder  ao 
Lecenciado  Luis  Leite  do  meu  delembarguo  pêra  que  cm  meu  nome 
poíTa  aprefentar  a  Eelippe  Annes  Prior  de  Santa  Maria  da  Miíericordia 
daVilla  de  Ourem  da  Diocefi  deLixboa  certas  Bulias  do  Santo  Padre 

.Papa  Leo  X.  perque  S.  Santidade  me  concedeo  que  as  rendas  de  quin- 
ze Igrejas  de  meu  padroado  fe  annexaíTem  a  Ordem  de  Noífo  Senhor 

Jefu  Cliriílo  peia  te  delias  fazerem  as  Comendas  ,  que  eu  fpeciricaífe , 
fegundo  nas  ditas  Bulias  he  conteúdo  ,  e  po.Ta  requerer  em  meu  nome 
todo  oquj  cumprir,  c  ror  neccílario  pêra  as  ditas  Bulias  haverem  feu 
debito  efeito,  c  por  Certidão  dello  mandei  fazer  efte  por  mim  afíina- 
do.  Feito  emVilla  Vicofa  aos  vinte  etres  dias  deAguofto  de  mil  c  qui- 

nhentos e  vinte  e  dons  armas.  Poft  quarum  literarum  apoftolicarum, 
necnon  aliarum  pne  ineertarum  prxlentation  ;m  ,  &recsptionem  nobis, 
&:  per  nos  fafti  ruimus  ,  per  fupra  didum  Licenciatum  Procuratorem. 
pro  parte  Domini  Domini  Ducis  debita  cum  inítaittia  requiíiti  quate- 

nus ad executionem  diclarum  literarum  apoftolicarum,  òv  in  eis  conten- 
torum 
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torum  procedere   dignaremur  juxta  traditam  a  Sede  apoftoliea  nobis 
formam.  Ego  Gundiííalvi  Prior ,  et  Executor  prsefatus  atendens  requi- 
fitionem  hujuímodi  fore  juftam  ;  et  rationi  coníbnam  ,  volensque  man- 
datum  apoftolicum  nobis  hujuímodi  in  hac  parte  direclum  revercnter 
exequi  ( ut  tenemur  )    quindecim  Ecclefias  inter  quas  diclus  Dominus 
Dux  aliquas  jam  fpecifcavit ,  f.  Saneias  Marias  de  Autimes  ,  et  Saneias 
Marias  de  Rio  frio ,  de  Carreguoca  ,  et  Ecclefia  Sancli  Bartholomei  de 
Rabal ,  et  Santi  Petri  de  Babas  ejus  Eccleíiarum  ,  Ecclefia  Sancli  Gens 
de  parada  ,  et  Ecclefia  Sancli  Petri  de  macedo  dos  Cavalleiros  ,  et  San- 

eias Marias  de  moreiras ,  Ecclefia  Saneia;  Leocadia:  de  moreiras  ,  Eccle- 
fia Sancli  Petri  de  Veiga  de  lira  dioc.  Bracharenfis ,  et  Ecclefia  Sancli 

Salvador   dioc.  Eboreníis  :    et  alias  quinque   quas  duxerit  fpecificandas 
cum  tempus  vacationis  advenerit ,  vel  antea  ficut  eidem ,  et  pro  tem- 
pore  exiftenti  Duci  vifum  fuerit ,  et  ad  ejufdem ,  et  pro  tempore  exif- 
tentis  Ducis  Braguantias  prasíentationem  ,   et  ad  moderni  ,  et  pro  tem- 

pore exiftentis  Adminiftratons  ,  aut  Magiftri  Militia:  Domini  noftri  Je- 
fu  Chrifti   inftitutionem  duntaxat   in  eadem  militia  Domini  noftri  ex 

nunc  perpetuo  creamus  ,  erigimus  ,  inftituimus ,  et  ordinamus  ac  bona , 
et  jura   fupradiclarum   decem  parrochialium   Ecclefiarum  ,  et  quinque 
quas    diclus  Dominus  Dux  duxerit  fpecificandas :  ita  quod  numerum 
quindecim  Ecclefiarum  non  excedant  quas  de  jure  patronatus  dieli  Do- 

mini Ducis  exiíhint  ejufdem  prae  incerto  accedente  conceniu  expreíTb 
ad  hoc  dimembramus  ,  et  feparamus ,  illaque   íic  feparata  ,  et  dimem- 
brata  prasceptorijs   prasfatis  fie  ut  prasmititur   ereclis   proportionabili- 
ter  pro  earum  dotibus  juxta ,  et  fecundum  arbitrium  ejufdem  Domini 
Ducis  perpetuo  appropriamus ,  et  applicamus  fingulis,  tamen  Ecclefia- 

rum fupradiclarum  Rccloribus  portione  fexaginta  ducatorum  referva- 
mus ,  et  aíTignamus  quarum  centum  quinquaginta  ducatorum  fruchis, 
rcddiclus ,  et  proventus  valorem  annuum   tranfeenderint ,    et  quarum 
centum  viginti  quinque  non  cxceílerint  quadraginta  dumtaxat  ducato- 

rum portionem  afTignamur ,  ac  facultatem  ,  et  liccntinm  eidem ,  e  pro 
tempore  exiftenti  Duci  Braguantias  eligendi ,  nominandi ,  et  prasfentan- 
di  prasfàto  moderno ,  et  oro  tempore  exiftenti  Adminiftratori  ,  vel  Ma- 
giftro  diclas  militia:  eofdem   milites  ad  diclas  pnicceptorias  fie  creclas 
tunc ,  et  quotiens  ca  perpetuo   vacare  contingerit ,  ac  eidem  moderno , 
et  pro  tempore  exiftenti  Magiftro  ,  vel  Adminiftratori  diclas  militias  ii- 
los  inftitucndi ,  et  confirmandi  dumtaxat  autoritate  apoftoliea  declara- 
mus  diclas  prasceptorias  fie  erectas,  et  inftitutas  de  jure  patronatus  ex 
fundatione ,  et  dotationc  dieli ,  et  pro  tempore   exiftentis  Ducis  Bar- 
guantias  perpetuo  fore  ,  et  eíTe  ,  dielumque  jus  patronatus  ,  ac  nomi- 

nandi ,  et  prefentandi  eofdem  milites  ad  eafdem  prseceptorias  fie  ereclas 
eidem  ,  et  pro  tempore  exiftenti  Duci  eadem  apoftoliea  aucloritaíe  cífe 
conccHu  :  illudquc  vere  ex  eadem   fundatione  ,  et  dotationc  ,  ac  fimi- 
libus  modo,  et  forma  fibi  competorc  prout  in  diclis  parrochialibus  Ec- 
cJcíijs  fibi  competit ,  pro  inde  ,  ac  fi  bona  jura  crés  hufufmodi  eifdem 

prceceptorijs  applicata  ,  et  appropriata  à  diclfeqtie  parrochialibus  Eccle- 
fijs  nunquam  feparata  ,    et  dimembrata  ,  et  pneccptorisE  hujufmodi  a 
tempore  limdationis ,  et  dotationis  earumdcm  Ecclefiarum  ,  et  eis  eif- 

dem 
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dom  bonis  fundata:  ,  dotatse  ,  crecla:  ,  creatre ,  &  inftitutae  fuiíTent.  Ip- 
fique  júri  patronatus  modo  ,  &  forma  in  diclis  litcris  apoftolicis  conten- 

to derogan  non  poíTe ,  decíaramusque  etíam  quod  milites  praedieli  pri- 
ma vice  ,  &  pio  tempore  pnvfentati  ,  &  inltituti  eidem  ,  &  pro  tempo- 

re  exiitenti  Duci  Barguantiaj  in  praemiífis ,  &  alijs  fervitijs  pro  fui  fta- 
tus  ,  &  per  fona,*  confervatione  ,  honore  ,  Sc  augmento  ,  ac  prout  eidem 
Duci  videbitur  ,  &  non  alicui  alteri  perfoníe  ,  defervire ,  obfequi ,  & 
obedire  teneantur  :  nec  aliter  faceie  poílint  niíl  de  dieli ,  &  pro  tem- 

pore cxiltentis  Ducis  exprelíb  concenfu ,  et  contrario  faciendo  praecep- 
toriis  hujufmodi  privati  exiítant  ,  illaque  vacare  cenfeantur  eo  ipfo. 
Aliosque  ad  eafdem  pra:ceptorias  fie  vacantes  milites  nulla  declaratio- 
ne  ,  aut  vocatione  pramhTa  pnefentari ,  conrirmari  ,  &  inftitui  modo, 
&  forma  in  diclis  li  ter  is  contentis  poílint ,  &  valeant  totiens  quotiens 
caías  praemilfíE  vacationis  oceurrerit ,  &  nominationes  ,  prrefentationes , 
inftitutiones  ,  Sc  confirmationes  per  diclum  Dominum  ,  &  pro  tempore 
Ducem  Barguantix  ,  atque  modernum ,  &  pro  tempore  exiílentem  Ma- 
ginrum  ,  vel  Adminiítratorem  didhe  militia*  faciendae  fuum  verum  ple- 
narium  ,  &  totalem  eífeclum  lbrtitas  eíTe  ,  ac  vim  validarum  efricatium 
apoftolicarum  inítitutionum  habere.  Ita  quod  liceat  diclis  militibus 
ad  dietas  preceptorias  fie  ereclas  per  diclum  ,  &  pro  tempore  Ducem 
Barguantix  fie  pnrfcntatis  ,  Sc  nominatis ,  ac  per  diclum  ,  Sc  pro  tem- 

pore dicra:  militins  Magiftrum  ,  vel  Adminiítratorem  ih  eifdem  inítitutis 
fedentibus  ,  vel  defeedentibus  modernis  rccloribus  diclarum  quindecim 
Ecclefiarum  aquibus  bona  dimembravimus ,  &  feparavimus  ,  &  praece- 
ptorijs  ereclis  hujufmodi  adplicavimus ,  feu  Fxdeíías  ipfas  quomodo- 
libct  dimitentibus  ,  &  illis  quovis  modo  vacantibus  bonorum  dimem- 
bratorum  ,  &  applicatorum ,  &  pro  doclibus  aíTinatoruin  hujufmodi 
corporalcm  poíleííionem  per  fe ,  vel  alium  ,  feu  aíios  própria  auclori- 
tate  libere  apprehcndcre  ,  earumque  fruclus  ,  redditus  ,  &  proventus  1 
in  íiios  ,  ac  prarceptoriarum  hujufmodi  ufus  ,  Sc  utilitatem  convertere 
Ordinariorum  locorum  ,  &  quorunvis  aliorum  licentia  fuper  hoc  mini- 
me  requifita  hac  impetrationes  ,  cSc  concefliones  aliter,  &  contra  formam 
diclarum  literarum  faclas  nullas  ,  irritas,  invalidas,  Sc  innanes  ,  nulliuf- 
queroboris,  &  momenti  fbre ,  necnon  applicationes ,  &  appropriationcs 
prxdiclas  tamquam  realiter  eífeclum  fortitasinquibufvis  fpeeialibus,  vel 
genetfalibus  ,  revocationibus,  &fufpenfionibus  ,  unionum  ,  annexionum  , 
.  Sc  incorporationum ,  appropriatíonum ,  voluntatum  ,  decretorum ,  Sc  quc- 
rumvis  difpofitionum  prout  in  diclis  litcris  plenius cpntinetur  nullatenus 
cornprehendi ,  ac  irritum ,  &  inane  Ci  fecus  fuper  his  áquòquam  quavis 
aucloritate  feienter  ,  vel  ignoranter  contigerit  atentari  aucloritate  apof- 
tolica  decernimus,  &  declafamus.  Et  ut  maior  concórdia  inter  R colo- 

res ,  Sc  Preceptores  prasdittos  habeatur  ,  ac  diífentionis  matéria  evitetur 
perfonas  idónea:  quam  nos  elegerimus,  cui  vc  vices  noítras  duxerimús 
contitendas  tot  bona  jura  ,  ac  redditus  earundem  feparèt ,  ac  dimem- 
bret  in  bonis  viribus ,  aut  decimanim  quota  quod  ad  fumam  diclorum 
fexaginta ,  vel  qaadraginta  ducatorum  prout  fupenus  diclum  cíl  quam 
diclis  Recloribus  refervamus.  Ita  quod  fuma  prredicla  diclis  Reclorí- 
bus  refervata  in  bonis  feperatis  perpetuo  remaneaní  dímembrtta  ,  &  af- 

íignata 
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íínata  jure  próprio ,  &  aucloritate  ab  eis  libere  vendicetur  ,  &  perci- 
piatur.  Item  ordinamus  ,  &  declaramus  ut  ex  tenore  literarum  apofto- 
jicarum  manifeíle  apparet  quod  cum  perceptio  frucluum  ,  reddituum, 
&  omnium  bonorum ,  &  obventionum  fpeólat  ad  Preceptores  taxata 
certa  portione  P^ccloribus  jure  ílipendij  quod  omnia  bona  acquifita  in- 
tuitu  Eccleíiarum  per  Reélores  ,  Priores ,  vel  Abbates  habentes  eafdem 
Eccleíias  cum  omnibus  redditibus  poíl  corum  obitum  remaneat  penes 
ipfos  Preceptores  noviter  prefentatos ,  &  confervatos  quia  ea  íicut  & 
alia  bona  ipfarum  Eccleíiarum  ,  vel  preceptoriarum  in  Dei  timore  dif- 
penfent.  Et  quia  júri ,  &  rationi  congruit  ut  qui  fentit  quomoda  cum 
fequi  debent  incomoda :  &  ad  quem  fpeclat  emolumentum  ,  &  ónus 
fpeclare  debet :  declaramus  ut  dicli  Preceptores  teneantur  íolvere  vifi- 
tationes  procurationes  ,  &  alia  jura  Epiícopalia  ,  atque  teneantur  adex- 
penfas  fabrica; ,  &  ad  omnia  ornamenta  neceífaria  ,  &  omnia  onera  ipíis 
Eccleíijs  incumbentia  fupportare  ad  que  antea  tenebantur  dicli  Reito- 

res ,  Priores ,  &  Abbates  ,  &  fupradieli  Reclores  in  ciíllem  Eccleíijs 
decetero  confirmati ,  &inílituti  habeant  diclam  portionem  fexaginta, 
vel  quadraginta  ducatorum  precipuam  pro  fua  fuílentatione ,  &iblum 
teneantur  ad  expenfas  que  divinum  officium  tangunt  ut  íunt  candele 
cera,  vinum  ,  olcum  Sanclum  ,  &  Chrifma  ubi  ex  confuetudine ,  vel 
ílatuto  parrochiani  ad  hec  non  tenentur.  Ipíique  Reclores  noviter  pre- 
fentati  ,  &  confirmati  folvant  dioecefanis  Prelatis  ,  ac  luís  Officialibus 
omnia  jura  que  ratione  coníirmationis,  &  inítitutionis  íblvi  debent,  & 
que  acquifiverunt  poíl  çonfírmationem  intuitu  prediclarum  portionum 
poíl  eorum  obitum  ad  lucceílbres  eorum  fpeclent.  Bona  autem ,  que 
ipíi  Preceptores  confideratione,  &  intuitu  preceptoriarum  perceperint, 
&  acquiíiverint  regulentur  iecundum  ilatuta  Ordinis  militie  Domini 
noílri  Jefu  Chriíli  ,  que  omnia  ,  &  íingula  ,  necnon  preícntes  literas 
noílras ,  &  in  eis  contenta  vobis  omnibus ,  &  íingulis  fupradiclis  ,  & 
veílrum  cuilibet  ,  necnon  Reverendillimis  Rcverendisque  in  Chriílo  Pa- 
tribus,  &  Dominis  Archicpiícopis  ,  &Epiícopis  Portugallie  ,  &Algar- 
biorum  Rcgnorum  ,  eorumque ,  &  cujuslibet  ipíbrum  in  fpiritualibus, 
&  tcmporalibus ,  Vicarijs,  &  Officialibus  generalibus ,  &fpecialibus  fpe- 
cialiter ,  &expreíTe  intimamus ,  iníinuamus,  &  notiricamus ,  &  ad  cu- 

juslibet veílrum  notitiam  deducimus ,  &  deduci  volumus  per  prefentes 
ne -de  premiííis  ignorantiam  aliquam  pretendere  valeatis,  vofque  nihil- 
ominus ,  &  veílrum  quemlibet  cadem  aucloritate  requirimus ,  &  mo- 
nenus  primo  fecundo  &  tertio ,  &  peremptorie  fex  dicrum  monitione 
canónica  premida.  Quorum  fex  dierum  pro  primo  duos  ,  pro  fecun- 

do duos,  reliquos  alios  duos  protcitio,  &  peremptório  termino  aífig- 
namus  milites  per  diclum  ,  &  exiílcntcm  pro  tempore  Ducem  nomina- 
tos  ,  prefentatos,  tSc  per  prefatos  Magiílrum  modernum  ,  &:  pro  tempo- 

re exiílcntcm  ,  vel  Adminiílratorem.  ad  preceptorias  per  nos  ut  premi- 
titur  ere&as ,  vel  Procuratorcs  fuos  pro  eis ,  &  pro  eorum  nomine  in 
&  ad  cornoralem  ,  real  em  ,  &  aclualem  poíleíííonem  preceptoriarum 
hujufmodi  ,  &  bonorum  ,  ac  jurium  ex  diclis  Eccleíijs  dimembratcium, 
oc  preceptorijs  prefaclis  applicatorum  íi  vacant  ad  prefens ,  vel  quam 
primitus  vacaverint ,  &  pertinentium  carundem  libere  aprehendere  ,  ea- 

rumque 
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rumque  firuótUS ,  redditus  ,  <Sc  proventos  in  fuos  ac  diclarum  prccccpto- 
riarum  ,  &  militix  uius  ,  &  útil  i  ta  tem  convertei  e  permitatis,  inducatis, 
«Sc  derendatis  induclos  amotis    exinde  quibuslibet  ilicitis   detentoribus 
?iuos  nos  in  quantum  poílumus  amovemus  ,  &  denunciamus  amotos , 
ibique,  «Sc  dicíris  Procuratoribus  luis  faciatis  deipfarum  piícceptoriarum 
frucribus ,  redditibus  ,  &  proventibus  ,  juribus  ,  &  obventionibus  uni- 
verfis  integre  refponderi ,  monemus  inluper  modo ,  &  forma  prccmiíTis 
vos  omnes  ,  &  fingulos  fupradiclos  tam  ecclefiaíticos ,  quam  íeculares 
cuiufcumque  dignitatis ,  gradus  ,  ordinis  ,  vel  conditionis  exiftant ,  vo- 
bisque ,  &  ipíis  exprclTe  inhibentes  ne  príemiíTis  militibus  fie  nominatis 
quominus  praxeptorias  hujulmodi ,  earumque  poíTefllonem  aíTequi  poi- 
íint ,  ipíarumque  fruélus  ,  redditus ,  &  proventus  percipere  elevare  va- 
Ieant,  feu  quominus  omnia  ,  &  íingula  íupradicla  fuum  debitum  lor- 
tiantur  erFectum  ,  impedimentum  aliquod  preftiteritis  preftitirint ,  feu 
preftet ,  aut  impedientibus  ipfos  ,  vel  Procuratores  fuos  detis ,  feu  dent, 
vel  det  auxilium  ,  concilium  ,  vel  favorem  publice  ,  vel  oceulte  di- 
recle ,  vel  indirecic  quovis  qua:fito  colore.  Alioquin  in  vos  omnes , 
Sc  fingulos  fupradictos  ,  atque  eos  ,  &  veftrum  ,  &  eorum  quemlibet , 
&gcneraliter  inquoslibet  contradiclores  inhac  parte,  «Strebelles  niíi  in- 

fra dierum  fex  dichim  terminum  à  contradiclione  impedimento  ,  auxi- 
lio,  conliiio  ,  vel  favore  hujulmodi  deítiteritis ,  feu  deítiterint,  ac  man- 

datis ,  leu  monitionibus  noílris  hujufmodi  mimo  verius  apoftolicis  pa- 
rueritis  ,  feu  paruerint ,  aut  paruerit  in  eíFeclium  ex  nunc  prout  ex  tunc 
fingulariter  ,  &  fingulos  dicla  fex  dierum  canónica  monitione  prsemi.Ta 
excomunicationis  fententias  ferimus  in  his  feriptis  ,  &  promulgamus. 
Vobk>  vero  Reverendiffimis  ,  Revcrendiscrue  Dominis  Archiepifcopis , 
&  Epiícopis  ob  reverentiam  veftrae  pontihcalis  dignitatis  duximus  def- 
ferendum  in  hac  parte  li  tamen  contra  pnemilla ,  vel  aliquod  prsemiffo- 
rum  feceritis  per  vos ,  vel  alios  a  vobis  fubmiífos  publice ,  vel  oceulte 

direcK1  ,  vel  indirede  ex  nunc  prout  ex  tunc,  &  ex  tunc  prout  ex  nunc 
praedi&a  canónica  monitione  praemiíla  ingreííum  Eccleíix  interdicimus 
in  his  feriptis.  Si  vero  príudicíum  interdiclum  per  alios  fex  dies  imme- 
diate  fequentes  animo  ( quod  abíit )  fuílinerit  indurato  ,  vos  ex  nunc 
prout  ex  tunc  ,  «Sc  ck  tunc  prout  ex  nunc  in  his  feriptis  fententia  ex- 

comunicationis iimodamus.  Qeterum  cum  ad  executionem  ulterius  fa- 
ciendam  nequeamus  quoad  praefens  psrfonaliter  intercífe  pluribus  alijs 
prarpeditus  negotijs  univerfis,  «Scíingulis  Dominis  Abbatibus,  Prioribus, 
Prsepofitis  ,  Decanis ,  Archidiaconis ,  Scolafticis ,  Cantoribus  ,  Cuítodi- 
bus  ,  Thefaurarijs  ,  Sacriílis  tam  Collegiatarum  ,  quam  Cathedralium 
( íanonicis  ,  parrodhialiumque  Eccteliarum  Re&onbus  ,  feu  loca  tenen- 
tibus  ,  earumque  Vicarijs  pefpetuis  Presbiteris ,  Capellaiús  ,  Clericis, 
cseterisque  viris  eccleíiafticis  in  quibufeumaue  digmtatibus,  gradibus, 
&  offieijs  conílitutis  ,  Xotarijsque  ,  &  Tabellionibus  publicis  quibuf- 
cumque  per  Civitates ,  &  Dircccf.  dictorum  Regnorum  ,  &  alias  ubili- 
bet  conftitutis,  <Sc  eorum  cuilibet  in  folidum  fuper  ulteriori  executio- 
ne  dicti  apoftoiici  mandati  ,  ac  noflra  facienda  aucToritate  apoftolica 
lupradicla  tenore  prefentium  plenarie  comitimus  vices  noírras  dou 
eas  ad  nos  fpecialiter ,  &  expreue  duxerimus  revocandas.  Qiiibus  ,  & 

Tom.  IV  I  eorum 
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eoram  cuilibet  in  virtute  fandbe  obedicntiae ,  &  fub  excoinunicationis 

pena  quam  in  ipíbs  ,  &  eomm  quemlibet  in  lblidum  dieta  canónica  mo- 
nitionè ,  prasmiíTa  ferimus  in  his  lcriptis  íi  ea  quse  ex  in  hac  parte  co- 

mi timus,  &  mandamus  neglexerint ,  leu  contumaciter  diftulerint  adim- 
plere ,  quanvis  ipíi ,  vel  eorum  alter  qui  luper  hoc  pro  parte  dicli  Do- 
mini  Ducis ,  &  Prscceptorum  prsedictorum  fie  nominatorum  fuerint  re- 
quiíiti  ,  feu  alter  eorum  fuerit  requiíitus.  Ira  tamen  quod  alter  alte- 
rum  non  fpectet,  nec  unus  pro  alio  fe  excufet  infra  fex  dicrum  fpatium 
pcft  requiíltionem  hujufmodi  exvel  alteri  eorum  faclam  quem  termi- 
num  illis  ,  &  eorum  cuilibet  pro  omni  dilatione,  &  termino  peremptó- 

rio ,  ac  monitione  canónica  aííignamus  ad  vos  Reverendiílimos ,  Reve- 
rendosque  Archiepifcopos  ,  &  Epiícopos  ,  necnon  Decanos  ,  &  Archi- 
diaconos  ,  Capitula  ,  &  Conventus  ,  &  períbnas  prxfàtas  omnesque  ,  & 
íingulos  fupradiclos  quibus  hujufmodi  nofter  proceíTus  dirigitur,  nec- 

non ad  Eccleíias  hujufmodi ,  pcrfonasquc  ,  &  loca  alia  de  quibus  ubi , 
&  quando  quotiens  expediens  fuerit  períònaliter  accedatis ,  feu  alter  eo- 

rum accedat ,  dictasque  literas  apoítolicas,  &  hunc  noílrum  proceííum, 
ac  omnia  ,  &  íingula  in  eis  contenta  five  eorum  fubftantialem  erfeclum 
vobis,  &  cuilibet  veítrum ,  ac  alijs  quorum  intereft  communiter  ,  vel 
divifnn  legatis  ,  intintetis,  iníinuetis ,  &fdeliter  publicari  procuretis, 
necnon  prsefato  Domino  Duci  ,  &  Prarceptoribus  prsedi£Hs  ,  íive  eo- 

rum Procuratoribus  plene ,  8c  integre  refpondere  faciatis  ,  &  procure- 
tis, aut  unufquifque  faciat  ,  aut  precuret  prout  ad  ipíbs,  &  eorum 

quemlibet  communiter ,  vel  diviíím  pertinet  juxta  diclarum  literarum 
apoftolicarum  continentiam ,  Sr  tenorem.  Et  nihilominus  omnia  ,  & 
Íingula  vobis  in  hac  parte  comiílà  plenarie  exequatis  juxta  traditam  , 
feu  direclam  a  Sede  apoftolica  nobis  formam.  Abfolutioncm  vero  om- 
nium ,  &  íingulorum  qui  prse&tàs  nofiras  fententias ,  vel  earum  aliquid 
incurrerit,  feu  incurrerint  quoquomodo  nobis,  vel  fuperiori  noílro  tan- 
tummodo  refervamus.  In  quorum  omnium  ,  &  íingulorum  fidem  ,  & 
teftimonium  premiflorum  prarfentes  literas ,  five  pradens  publicum  in- 
ítrumentum  proceífum  noílrum  hujufmodi  in  fe  continentem ,  five  con- 
tinens  exinde  fieri ,  &  per  Notarium  publicum  infraferiptum  feribi ,  & 
publicari  mandavimus  %  noítrique  fegilli  juííimus,  &  fecimus  apertius 
communiri.  Datis,  &  aclis  in  nobili  Oppido  deVilla  Viçofa  vigeílmo 
tertio  die  menfís  Augufti  ,  anno  a  Nativitate  Domini  millefímo  quin- 
gcnteíimo  vigeílmo  fecundo  praefentibus  ibidem  Venerabilibus  Viris  Jo- 
anne  Alvari  in  decretis  bachalario  prarfati  Domini  Ducis  Auditore  ,  & 
Didaco  Figueira  ,  &  alijs  multis  hujufmodi  aótum  decorantibus.  Phi- 
Jippus  Joannes. 

Ego  Joannes  Alvari  in  decretis  Bachalarius  praefãti  Domini  Ducis 
Capelanus  publicus  apoftolica  aucloritate  notarius  qui  pra:  incertarum 
literarum  apoftolicarum  praeferitioni ,  requiíitioni ,  prafentisque  procef- 
fus  petitioni ,  &  fulminatiorii  omnibus  alijs,  &íingulis  dum  íic  utprse- 
mititur  per  prarfatum  Priorem  ,  Judicem  ,  &  Executorcm  ,  &  coram  eo 
agerentur,  decernerentur,  fríierent  una  cum  prsenominatis  tcftibus  prre- 
fens  interftii ,  atque  fie  fieri  vidi ,  &  audivi ,  <Sc  in  notam  fumpíi.  Ideo 
Jioc  príefens  publicum   inftrumentum   proceífum  cxccutorialcm  in  fe 

conti- 
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contincntcm  manu  própria  cxindc  confeci ,  fírmavi ,  &  fignavi ,  Sc  pu- 
blicavi  ,  <Sc  in  hanc  publicam  formam  redegi ,  fignoquc  ,  Sc  nominc  méis 
folitis ,  Sc  confuetis  una  cum  pncfati  Domini  Prioris  figilli  apenfonc 
in  fidem  ,  (Sc  teítimonium  omnium  ,  &  fmgulorum  pranniflbrum  roga- 
tus  ,  &  requifttus.     Dioguo  Figueira.    Joannes  in  Decretis  Bachclarius. 

^Alvará  deJRey  D.  Manoel  concedido  ao  Duçue  D.  ]  ayme  Jobre  a 

jurijdicçoo  dejuas  terras  ,  e  declaração  dos  v/os  ,  e  cojíumes  de 
Jua  Cajá  ,  para  aue  nao  tivejje  lugar  a  Ordenação  geral  nova- 

mente Jeit a  acerca  das  jurifaicçoes  da  Raynlia  ,  In  jantes ,  e  Fida/» 

gos  ,  em  coii/a  alguma  ijue  tocajje  a  jurjjdicçao  das  terras  do  Du- 
cjue. Cartono  da  Cuja  ,  maço  de  Doações  antigas. 

los 

madas  aos  antccellbres  do  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Guimarães ,  &c. 
meu  muito  amado,  c  prezado  ibbrinho,  eaelle,  acerca  das  jurdiçoés 
das  Villas,  e  terras ,  e  rendas,  que  lhe  pellos  ditos  Reis  noíTòs  Antecef- 
fores ,  e  per  nos  foraó  dadas ,  e  confirmadas  ,  e  a  poíle  ,  e  coílumes  an- 

tigos de  que  os  ditos  feus  antccellbres  ,  e  elle  dito  Duque  meu  Ibbri- 
nho en  tudo  ufaraó  acerca  das  dittas  jurdiçoés ;  e  havendo  aíli  melmo 

relpeito  aos  grandes  merecimentos  dos  ditos  feus  Anteceflbres  ,  e  pellos 
grandes ,  e  eííremados  ferviços  aue  a  eítes  noflbs  Reinos  ,  e  aos  dittos 
Reis  antepalfados  noflbs  Antccellbres  fizeraó ,  em  efpecial  o  Conde  Nu- 

no Alvarez  Condeftable  que  foy  deites  Reinos ,  que  os  ajudou  a  ga- 
nhar ,  e  defender  a  EIRey  Dom  João  de  louvada  memoria  meu  vifa- 

vo  ,  e  efguardando  quanto  o  dito  Duque  meu  Ibbrinho  he  a  nos  che- 
gado em  devido  ,  e  parentefeo  ,  e  aos  ferviços  que  deile  temos  recebi- 

dos ,  e  ao  diante  efperamos  receber  ,  e  por  todos  cíles  refpeitos  ,  e  por 
folgarmos  de  fazer  mercê  ao  dito  Duque  meu  ibbrinho  queremos  ,  e 
nos  praz  que  a  Ordenação  geral  que  novamente  fizemos  acerca  dasjur- 

diçoês das  Rainhas ,  Infantes  ,  fenhores  ,  e  fidalgos  de  nollbs  Reinos 
nao  haja  lugar  em  couía  algtía  no  que  tocar  as  jurdiçoés  das  terras  do 
.dito  Duque  meu  ibbrinho  ,  e  aíli  de  todas  fuás  rendas ,  nem  uTo  mcí- 
mo  aosuzos,  e  coílumes  de  que  ate  ora  ufaraó,  c  eítiveraó  empofle- 
nem  emeoufa  algua  dello  lhe  prejudique  nenhua  claufula ,  declaração 
derogaçao  nem  pena  nella  comenda,  nem  uTo  mefmo  a  feus  fueceflb- 
res ,  porque  tudo  o  nella  conteúdo  havemos  por  nenhum  ,  e  de  nenhum 
vigor  no  que  aíh  tocar  ao  dito  Duque  meu  Ibbrinho,  c  aíli  a  feus  fuc- 

[bres  ,  em  luas  terras ,  jurdiçoés  ,  e  rendas  delias,  e  aíli  em  feus  ufos, 
ecoâumes  como  ditto  fie;  porem  o  notificamos  aíli  aonoflb  Roedor, 

e Governador  dasnoíTas  Cafas  da  Suppricaçaó ,  e  do  Cível,  e  aosDeí- 
embargadores  das  dittas  Cafas,  Corregedores,  Juizes,  e  juítiças ,  offi- 
ciacs ,  e  pellbas  a  que  eíte  Alvauí  for  moítrado,  e  o  conhecimento  dei- 

le pertencer,  e  lhe  mandamos  que  em  todo  o  cumpraó  .  e  guardem  ,  e 
[om.íV.  1  ii  íàçaó 
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façaó  inteiramente  cumprir,  e  guardar  como  nelle  fe  contem,  fem  nif- 
fo  poerem  duvida  nem  embargo  algum  ,  porque  afíi  he  noíTa  mercê 
fem  embargo  da  ditta  Ordenação  geral ,  e  de  qualquer  outra ,  e  de  Leys, 
Cartas ,  e  mandados  noílòs  que  em  contrario  diíto  íejaó  ,  cu  poíTaó  fer, 
porque  queremos  ,  e  nos  praz ,  que  eíle  valha  ,  e  tenha  força  ,  e  vigor 
como  fe  folie  Carta  por  nos  aíTinada  ,  e  afiei lada  do  noíTo  fello,  e  paf- 
fada  por  noíTa  Chancellaria  fem  embargo  da  ordenação  em  contrario. 
Feito  em  Lixboa  a  doze  dias  de  Novembro  o  Secretario  a  fez ,  anno  de 
mil  e  quinhentos  e  onze.  Com  hua  poílilla  ao  pe  do  dito  Alvará  ,  do 
mefmo  Rey  D.  Manoel ,  cujo  theor  he  o  feguinte.  Nos  EIRey  faze- 

mos faber  que  nos  praz  ,  e  havemos  por  bem  ,  e  queremos  que  eíle  Al- 
vará de  cima  fe  cumpra  ,  e  guarde  afíi ,  e  taó  inteiramente  como  nelle 

he  contheudo ,  fem  embargo  das  Ordenações  era  novamente  feitas ,  e 
das  claufulas  delias  ,  porque  nos  as  havemos  por  nenhuãs  ,  e  de  nenhum 
vigor ,  e  força  ,  e  as  caíTamos ,  e  anullamos  ,  em  quanto  tpcarem  ,  e  pre- 

judicarem ao  contheudo  no  dito  Alvará ,  e  poílo  que  de  feito  ,  e  de  di- 
reito fe  requeira  fer  aqui  declarada  alguã  claufula  ,  ou  claufulas  deita 

derogaçaô  ,  nos  as  havemos  aqui  por  expreíTas ,  e  declaradas  ,  como  fe 
foííem  poílas  de  verbo  averbo  ,  porem  mandamos  que  eíle  fe  cumpra, 
e  guarde ,  como  nelle  fe  contem  ,  e  queremos  ,  e  nos  praz  ,  que  valha , 
e  tenha  força  ,  e  vigor  como  fefolTe  Carta  per  nos  aííinada  ,  e  f cilada 
do  noííb  fello  ;  e  paliada  per  noíTa  Chanfellaria ,  fem  embargo  da  or- 

denação em  contrario  feito  em  Lixboa  a  vinte  oito  dias  de  Julho ,  o 
Secretario  o  fez ,  de  quinhentos  e  vinte  e  hum  annos. 

Alvará  âelRey  D.  Manoel  para  que  as  Ouvidores  da  Ca/a  de  Bra^ 

gança  ujem  nas  fuás  terras  do  mefmo  modo  defervir ,  que  os 
Corregedores  das  Comarcas.     Efiá  no  Archivo  da  dita 

Cajá ,  maço  das  DoaçÚes  antigas. 

Num.  II  6.  "^T  Os  EIRey  fazemos  faber  a  vos  Regedor  da  noíTa  Caia  da  Sup- 
An  lÇ2I.  -*-^  plicaçaó  ,  e  ao  Governador  da  Cafa  doCivel,  Defembarguadores 

*  "  dambas  as  dittas  Cafas  ,  e  a  todos  noílbs  Corregedores  ,  Juizes  ,  juíli- tiças ,  orrkiaes ,  e  peííòas  a  que  eíle  noíTo  Alvará  for  moílrado ,  e  o  co- 
nhecimento delle  pertencer  ,  que  a  nos  praz  por  folguarmos  de  fazer 

mercê  ao  Duque  de  Braguança  ,  e  de  Guimarães  ,  &c.  meu  muito  ama- 
do ,  e  prezado  fobrinho ,  que  os  Ouvidores  de  fuás  terras  ,  ufem  em 

luas  ouvidorias  de  todo  aquello  de  que  os  noflbs  Corregedores  das  Co- 
marcas ,  ufaó  por  noífos  Regimentos  da  maneira  em  que  haó  de  fervir 

feus  oflicios  que  he  encorporado  nas  Ordenações  novas  que  hora  feze- 
mos  ,  e  eílo  fem  embargo  de  qualquer  ordenação  que  em  contrario  dif- 
fo  íeja  porque  confiamos  que  o  ditto  Duque  meu  fobrinho  proverá  de 
Ouvidores  tais  peílbas  que  as  coufas  da  juíliça  mui  bem  façaó ,  e  que 
a  todos  aguardem  inteiramente,  porem  vollo  noteficamos  aíTy ,  e  vos 
mandamos  que  lhe  leixeis  afíi  diílb  ufar  como  ditto  he,  e  nifToIhenom 
ponhaes  duvida,  nem  embargo  algu  porque  aífi  nos  praz,  c  eíle  Alva- 

rá queremos ,  e  nos  praz  que  valha ,  e  tenha  força  ,  e  vigor  como  fe 
foíTc 
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folie  Carta  por  nos  aílinada ,  e  affellada  do  noflb  fello  ,  e  paíTada  por 
noíTà  Chancellaria  lem  embargo  da  Ordenação  em  contrario ,  feito  em 
Lisboa  a  vinte  e  nove  dias  de  Julho.  Jorge  Rodrigues  o  fez  de  mil 
quinhentos  e  vinte  hum. 

Alvará  dei  Rey  D.  JoaÕ  IV.  em  que  declara ,  que  os  Bacharéis, 

que  Jervirem  de  Ouvidores  ,   e  Juizes  das  terras  do  Ducado  de 

Bragança  ,  fe  lhes  levem  em  conta  o  tempo  ,  que  jervirem  ,  como 

Je  fojje  a  Coroa  ,  nos  mais  lugares.  Original  ejiá  no  Cartório  da 

dita  Cajá  ,  onde  o  copity. 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  Alvará  virem  que  por  juílas  con-  T\\*.  n    T  T  £ 

fideraçoés  de  meu  ferviço  que  a  iííb  me  movem,  Ey  por  bem,  e  u'It•  "•  *  **>• 
me  praz  de  declarar  que  os  Bacharéis  que  fervem  de  Ouvidores  ejui-  An.  1646. 
zes  das  terras  do  Ducado  de  Bragança  fe  lhe  leve  em  conta  o  tempo 
que  lervirem  como  fe  o  fizeraó  pela  Coroa  nas  correições ,  de  Judica- 

turas ,  e  para  que  venha  a  noticia  o  que  aíli  ordeno  Mando  que  fe  re- 
gifte  no  livro  do  Dezembargo  do  Paço ,  e  mais  partes  onde  tocar  para 
que  daquy  em  diante  fe  obferve  e  guarde  eíla  minha  reíbluçaõ  inteira- 

mente como  fe  nclla  conthem  fem  duvida  nem  contradição  algua  por- 
que aíTy  o  ey  por  bem  ,  e  efte  me  praz  que  valha  tenha  força  ,  e  vigor 

pofto  que  feu  erFeito  aja  de  durar  mais  de  hum  anno  fem  embargo  da 
Ordenação  do  livro  2.  titulo  4.  em  contrario.  António  de  Moraes  o 
fez  em  Lixboa  a  treze  de  Ocíubro  de  mil  feifcentos  e  quarenta  e  féis. 
Pedro  de  Gouvea  de  Mello  o  fez  efcrever. 

REY. 

Carta  de  Confirmação  âelRey  D.  Filippe  ao  Duque  D.  João  II.  da 

Doação,  que  os  Ouvidores  do  Duque  ouçaodas  appellações ,  c 

aggravos  dos  Juizes  ,  que  Jahirem  de  fuás  terras.    Ori- 
ginal eftà  no  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança. 

DOm  Phellippe  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  e  dos  Algar- r\:*-  «    -  jfi 
ves  ,  daquem  ,  e  dalém  mar  em  Africa  ,  Senhor   de  Guine  ,  e  da 

conquifta  navegação,  comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia,  Pcrfia  ,  e  da  In-      An.  1638. 
dia  ,  &c.     Faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  de  confirmação  per  fuc- 
ceiTaó  virem  ,  que  por  parte  de  D.  João  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Bar- 
cellos  ,  e  Guimarães ,  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho,  me  foy  ap- 
prefentada  híía  minha  Carta  de  confirmação  paífada  ao  Duque  D.  Tlieo- 
dozio  feu  paj ,  que  Deos  perdoe,  fobre  averem  de  conhecer  os  Ouvi- 

dores das  fuás  terras  das  appellações  ,  c  aggravos  que  fahirem  dante  os 
Juizes  delias  ,  da  qual  o  treslado  he  o  feguinte.      Dom  Phelippe  per* 
graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,   e  dos  Algarvcs  daquem  ,  e  dalém 
mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine  ,  e  da  Conquifta  navegação  ,  eomer- 

er- 

cio 
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cio  deEthiopia,  Arábia,  Perfia ,  e  da  índia,  &c.  Faço  faber  aos  que 
efta  minha  Carta  de  confirmação  virem  que  por  parte  de  D.  Theodo- 
zio  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barcellos  meu  muito  amado  ,  e  prezado 
fobrinho ,  me  foy  apprefentada  huá  Carta  do  Senhor  Rey  Dom  Phel- 

lippe  meu  Avó  ,  que  lànc~fa  gloria  aja ,  por  elle  aflinada ,  e  paliada  pe- la Chancellaria  ,  de  que  o  treslado  he  o  feguinte.  Dom  Phelippe  per 
graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  e  dos  Algarves  daquem  ,  e  dalém 
mar  em  Africa ,  Senhor  de  Guine ,  e  da  conquifta  navegação  ,  comer- 

cio deEthiopia,  Arábia,  Perfia  da  índia,  &c.  Faço  íaber  aos  que  mi- 
nha Carta  de  Confirmação  virem ,  que  por  parte  de  Dom  Theodozio 

Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barcellos  meu  muito  amado  ,  e  prezado  lo- 
urinho ,  filho  do  Duque  D.  Joaó  que  Deos  perdoe  me  foy  apprezcnta- 

da  huã  Carta  delRey  Dom  Joaó  o  primeiro  que  fanta  gloria  aja  por 
elle  aflinada,  e  paliada  pella  Chancellaria,  da  qual  o  treslado  de  verbo 
ad  verbum  he  o  feguinte.  Dom  Joaó  per  graça  de  Deos  Rey  de  Por- 

tugal,  e  do  Algarve;  A  todolos  meirinhos,  e  Corregedores  dos  noíFoá 
Reinos ,  e  aos  que  depôs  elles  vierem  faude  fabede  que  D.  Nuno  Al- 

varez Pereira  noíiò  Condelíabre  nos  diííè  que  quando  acontece  que  ai- 
guas  appellaçoês  ,  e  aggravos  faem  dantre  os  Juizes  ,  e  Juftiças  das  fuás 
terras  ,  que  vós  tomades  logo  delles  conhecimento  ,  e  dades  em  ellas 
livramento  ,  e  que  em  eito  el  recebe  aggravo  ,  por  quanto  as  ditas  ter- 

ras fom  fuás  dijurderdade  com  toda  ajurdiçom  crime,  e eivei,  eque 
el  tem  poftos  feus  Ouvidores ,  a  que  pertence  dello  conhecimento  ,  e 
que  o  podem  livrar  com  direito  ,  e  pedionos  por  mercê,  que  nos  man- 
daíTemos ,  que  naó  tomalfes  dello  conhecimento  ,  nem  lhe  quebrantaf- 
fedes  fua  jurdiçom  ,  e  nós  vendo  o  que  nos  pedia,  temos  por  bem ,  e 
mandamos  ,  que  nom  conheçades  das  ditas  appellaçoês  ,  nem  aggravos 
que  aífim  vierem  das  ditas  fuás  terras ,  de  maneira  que  nom  vaá  per- 
damte  o  dito  Conde,  ou  perante  os  feus  Ouvidores,  e  entom  fe  as  par- 

tes delles  appellarcm  ,  ou  aggravarem  ,  entom  conhecede  delles  nos  ca- 
los que  devedes  ,  e  em  outra  guiza  nom ,  e  a  nofTa  merce  he  de  nom 

aggravar  cm  ello  o  dito  Conde ,  nem  lhe  quebrantar  fua  jurdiçom ,  por- 
que eílo  a  ella  pertence  ,  onde  ai  nom  façades  dante  na  Cidade  do  Por- 

to dez  dias  de  fevereiro  ,  EIRei  o  mandou  AfFoníb  Coudo  afez,  era 
de  mil  quatrocentos  vinte  eíinco  annos.  Pedindome  o  dito  Duque  D. 

Theodozio  por  merce  que  por  quanto  elle  era  o  filho  mais  velho  ba- 
rão lidimo  ,  que  ficou  por  falecimento  do  Duque  D.  Joaó  feu  pay  que 

Deos  perdoe  que  herdara  ,  c  fuecedera  lua  Cala  ,  e  terras ,  e  lhe  per- 
tencia o  contheudo  nclta  Carta  tresladada ,  ouveile  per  bem  de  lha  con- 

firmar ,  eviílo  leu  requerimento  por  muito  folgar  de  lhe  fazer  merce, 
tenho  por  bem  ,  e  lha  confirmo,  e  ey  por  confirmada  per  fucccííaó,  e 
confirmação  ,  e  mando  que  fe  cumpra  ,  e  guarde  inteiramente  ,  aily  ,  e 
da  maneira  que  nella  fe  conthem  ;  dada  na  Cidade  de  Lisboa  a  quinze 
dias  do  mes  de  Mayo  Miguel  daCoíla  a  fez  anno  do  nafeimento  de  nof- 
fo  Senhor  Jcfus  Cliriílo  de  mil  e  quinhentos  noventa  e  dous  ,  e  elle 
Duque  pagará  em  minha  Chancellaria  os  direitos  que  nella  ouveraó  de 
pagar  os  Duques  D.  Theodozio  ,  e  Dom  Joaó  feu  Paj  ,  e  Avó  da  con- 

firmação deila  Carta  a  elle  dos  que  elle  delia  dever,  Eu  Ruy  Diaz  de 
Menezes 
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Menezes  o  fiz  eícrever.  Pedindome  o  dito  Duque  Dom  Theodozio 
por  mercê  que  lhe  eonfirmalle  adita  Carta,  evilto  feu  requerimento 
por  muito  folgar  deliu  fazer  merce,  tenho  por  bem,  elha  confirmo, 
e  cy  por  confirmada,  e  mando  que  ie  cumpra  ,  e  guarde  inteiramente 
affy  ,  e  da  maneira  que  fe  nella  conthem  ,  epor  firmeza  diflb  lhe  mandei 
dar  efta  Carta  pormy  allinada  ,  e  a(lellada  com  o  meu  fcllo  pendente, 
uada  na  Cidade  de  Lisboa  a  três  de  Agoíto.  Marcos  Caldeira  a  fez  an- 
no  do  nafcimento  de  noíTò  Senhor  Jeíus  Chrifto  de  mil  e  feifeentos  e 
vinte  e  fete.  Eu  Ruy  Diaz  de  Menezes  a  fiz  eícrever.  Pedindome  o 
dito  Duque  D.  João,  que  porquanto  elle  era  o  filho  mayor  baraó  lidi- 
mo ,  que  fuceedeo  ao  Duque  D.  Theodozio  leu  pay  em  íua  Cafa  ,  ou- 
veíTe  por  bem  mandarlhe  paíTar  Carta  de  Confirmação  per  fucceífaó  da 
merce  contheuda  na  Carta  nefta  incorporada,  aíTy  como  a  elle  teve,  e 
pollbhio,  e  vifto  feu  requerimento,  querendolhe  fazer  graça,  e  merce, 
Hey  por  bem  ,  c  me  praz ,  que  uze  do  contheudo  na  dita  Carta  per 
ÍucceíTaó  do  dito  Duque  D.  Theodozio  feu  pay  na  mefma  forma ,  em 
que  a  elle  fov  concedida  pela  dita  Carta ,  e  conforme  a  ella  ,  que  em 
tudo  le  cumprirá  ao  dito  Duque  D.  Joaó  ,  como  feaelle  fora  paíTada, 
e  pelo  que  toca  a  mea  annatta  delia  ÍucceíTaó ,  tem  dado  fiança  a  pa- 

gar o  que  le  detreminar  que  delia  deve,  e  por  firmeza  de  tudo  lhe  man- 
dei dar  efta  minha  Carta  ,  por  mym  affinada  ,  eaíTellada  do  meu  feio 

pendente.  Pedro  Teixeira  a  fez  cm  Lisboa  aos  dezaífeis  de  Novembro 
armo  do  nafeimento  de  noífo  Senhor  Jefus  Chrifto  de  mil  feifeentos 
trinta  e  oito.     Eu  Duarte  Dias  de  Menezes  a  fiz  eícrever. 

ELREY. 

Alvará  porque  ElKey  revoga  outros ,  que  havia  pafjado  para  fe  re» 

colherem  algumas  pejjoas  no  tempo  da  pefle  nas  terras  do  Duque 

de  Bragança  ,  que  elle  mandou  guardar  para  nelles  reco- 

lher ajua  Ca/a.     Tirey-o  do  Cartório  da  Cafa. 

NOs  FJRey  fazemos   faber  a  todos  noílbs  Corregedores  ,  Juizes, Num.  117. 
ejuftiças  a  que  efte  noíTo  Alvará  for  moftrado  ,  que  nos  palfa-       .  ' 

mos  algíís  alvaraés  a  alguas  peífoas  pêra  ferem  recolhidos  nos  lugares  a  n*  l)2J* 
que  forem  inda  defempedido  ,  c  pêra  lhe  darem  as  coufas  neceífarias 
por  feus  direitos  como  compridamente  nos  dittos  alvaraés  he  conteú- 

do ,  c  porque  o  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Guimarães  ,  &c.  meu  muito 
amado,  e  prezado  Primo  nos  diífe  que  elle  mandava  guardar  alguís 
Villas,  e  lugares  feus  pêra  fc  nelles  recolher,  c  lua  cafa  ;  avemos  por 
bem  que  naquclles ,  que  elle  afy  mandar  guardar  fe  non  entendan  os 
dittos  río  fios  alvaraés,  e  nos  outros  feus  lugares  elle  os  mandara  com- 
prir  a  feus  Ouvidores,  e  aos  Juizes  da  terra  afy  como  lhe  parecer  rioíTò 
ferviço ,  e  bem  da  terra  ,  e  também  gaíàlhado  ,  e  acolhimento  dos  que 
noílbs  alvaraés  levaren  ,  porque  elle  o  mandara  fazer  afy  como  fe  la- 

ça como  deve  ,  porem  vollo  noteíicamos  afy  ,  e  vos  mandamos  que  ci- te 
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te  Alvará  cumpraes  ,  e  guardeis  como  nelle  he  conteúdo  porque  afy 
nos  praz  feito  no  Barrejro  a  nove  dias  de  Março  Jorge  Rodriguez  o  fez 
de  mil  quinhentos  vinte  e  três. 

Alvará  porque  ElRey  concedeo  ao  Duque  de  Bragança ,  que  as  Con- 

frarias da  Mi/ericordia ,  que  houveffe  nasjuas  Vi/las  ,  e  Lu- 
gares ,Je  ajuntajfem  aos  Hofpitaes  delias  ,  comprindo  os 

Jeus  encargos.     EJlá  no  Cartório  da  dita  Ca/à. 

ÍNUm.  lio.  l^iT  Os  EIRey  fazemos  faber  a  quantos  efte  noílb  Alvará  virem  que 
An.  1524.  JL^I  o  Duque  de  Bragança,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  ,  e 

prezado  fobrinho  nos  pedio  por  mercê  que  ouveífemos  por  bem  que  as 
confrarias  das  mifericordias  que  ouveífe  nas  fuás  Villas  ,  e  lugares  fe 
ajuntaífem  aos  efpritaes  que  nas  ditas  Villas  ouveífe  pêra  que  junta- 

mente com  as  efmolas  das  mifericordias  ,  e  rendas  dos  ditos  efpritaes  fe 
podeífem  melhor  fazer  as  efmolas  aos  proves  ,  e  neceííitados ,  que  as 
ouveífem  mifter ,  e  primeiro  que  niífo  deífemos  defpacho  ,  mandamos 
praticar  com  letrados  fe  os  podiamos  mandar  fazer  ,  e  achou-fe  que  po- 

deríamos ,  com  tanto  porem  que  primeiro  que  outras  defpezas ,  e  ef- 
molas fe  fizeíTem  ,  aílim  das  efmolas  da  mifericordia  ,  como  das  rendas 

dos  efpritaes  foíTem  compridas  todas  as  obrigações ,  e  vontade  de  de- 
funtos ,  que  ouveífe  nos  ditos  efpritaes  ,  e  confrarias  das  mifericordias , 

e  quaefquer  outras  obrigações  que  nelles  ouveífe  que  dobrigaçaó  foífem; 
e  por  tanto  avemos  por  bem  que  elle  poíla  mandar  ajuntar  nas  fuás 
Villas  ,  e  lugares  onde  ouver  confrarias  de  mifericordias ,  as  ditas  mi- 

fericordias aos  efpritaes  que  ouver  nas  ditas  fuás  Villas ,  e  lugares  com 
a  declaração  que  dito  he  que  primeiro  fe  cumpraó  todas  as  obrigações 
de  defuntos  ,  e  quaefquer  outras  de  qualquer  câlidade  que  fejaó  que 
dobrigaçaó  forem  que  outra  defpeífa  fe  faça ,  e  afy  nas  ditas  confrarias 
da  mifericordia  ,  como  efpritaes  ,  e  com  efta  declaração  mandamos  que 
fe  poífa  fazer  ,  e  a  todos  noifos  Corregedores  ,  Juizes  ,  Ouvidores, 
Contadores  de  reíidos ,  e  a  todos  outros  officiaes ,  e  peífoas  a  que  efte 
Alvará  for  moftrado  que  o  cumpraó  ,  e  guardem  ,  e  façaó  comprir  ,  e 
guardar  como  nelle  he  contheudo,  iem  niífo  poerem  duvida,  nem  em- 

bargo algum  ,  feito  em  Évora  a  doze  dias  de  Fevereiro  Bertolameu 
Fernandez  o  fez  de  mil  e  quinhentos  vinte  quatro ,  e  iíio  fe  guardara 
afy  em  quanto  noífa  mercê  for. 

Alvará  do  Cardeal  Infante  para  que  os  Clérigos  nati  cacem  na  Cou- 
tada de  Arrayo/os,     O  original  ejlá  no  Cartório  da  Cajá  de 

Bragança  ,  donde  o  tirey. 

is  Utll.  I  I  p.  ̂ ^JOs  °  Cardeal  Iffante  &c.  fazemos  faber  avos  noifos  Vigários;  da 
An.  U26  *     *~*  Cidade  devora  ,  e  das  Villas  de  Monte  moor  ,  e  arrayollos  ,  e  a 

'      '       quaefquer  outros  a  que  efte  noífo  Alvará  for  moftrado  ,  e  o  conheci- mento delle  pertencer  ,  que  o  Duque  de  Bragança ,  e  de  Guimarães  &c. meu 
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meu  muito  amado  ,  c  prezado  Primo  nos  enviou  dizer ,  que  elle  teem 
hua  fua  coutada  no  termo  da  dita  Villa  de  Arrayolos  ,  e  que  algus  clé- 

rigos naó  olhando  bee  ao  que  devem,  e  parecendolhes  que  faó  ifentos 
dajurdiçaó  fecular ,  teem  oufadia  de  nirem  caçar  adita  coutada,  clha 
daiiihcaó ,  e  deftruem  contra  forma  de  íeus  privillegios  ,  c  liberdades 
pedindonos  que  a  iflb  mandallemos  proveer  com  juitiça ,  e  por  nollo 
elle  afly  requerer  ,  e  lua  petição  feer  jufta  ,  e  oneita  ,  e  por  feer  perju- 
diciat  aosderigos  lerem  caçadores,  a  vemos  por  beem  ,  c  mandamos  que 
da  feitura  deite  nollb  Abara  em  diante  nenhum  clérigo  ieja  ouíado 
dehir  caçar  adita  coutada  contra  vontade  do  dito  Duque  meu  Primo, 
e  fendo  algum  la  achado  ,  ou  provando  -  Telhe  por  qualquer  via  que  foi 
la  caçar  ,  emeorra  naquellas  penas  que  encorrem  os  leigos  que  o  Te- 

mei hante  fizerem  ;  notefcamofvollo  afly ,  evos  mandamos  ,  que  Taçaes 
notehcar  aos  clérigos  delia  Cidade  ,  e  Villas  ,  e  a  todollos  outros  a  que 
comprir  como  avemos  eífo  afly  por  bem,  c  fendo  cafo  que  algum  del- 
les  daqui  em  diante  faça  o  contrario,  fendo  demandado  perante  vos, 
e  achando  culpado  ho  condenareis ,  e  mandareis  nelle  executar  as  pe- 

nas que  fe  executaó  com  os  leigos ,  de  que  ametade  feja  pêra  a  peííba 
que  o  acular  ,  e  a  outra  metade  pêra  a  fabrica  delia  noíTa  See ,  o  que 
todo  ally  comprircis  com  diligencia ,  e  brevidade  Tem  a  iíTo  pordes  al- 
guá  duvida  ,  nem  embarguo  porque  de  o  ally  fazerdes  fera  coufa  que 
vos  agradeceremos,  e  teremos  em  ferviço  ,  e  do  contrario  receberemos 
defprazer ,  feito  em  Almeirim  aiiij  dias  de  Janeiro.  Fernam  dalvarez 
o  fez  de  mil  quinhentos  xxój.  &c.  e  efte  valera  pofto  que  naó  palfe  pe- 

la ehancellaria. 
O  CARDEAL  IFFANTE. 

Alvará  JelRey  para  o  Dinjue  dar  a  Jeu  filho  primogénito  qualquer 

dejeus  títulos.     O  Original  e/lá  no  Cartório  da  Cajá  de  Bra- 

gança. 

F'  U  EIRey  faço  faber  a  quantos  efte  meu  Alvará  virem  que  oDu-fJnm  T  2  O ^que  de  Bragança 3  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado  ,  e  pre- 
zado Primo  mediífe  que  FIRei  D.  Aftonío  meu  Tio  que  Tanta  gloria  An.  1526. 

aja  concedera  ,  e  outorgara  ao  Duque  leu  Pai  que  podeíTe  dar  a  leu 
rilho  mayor  qualquer  de  íeus  titolos  que  quiíeíTé  ;  e  me  pedio  por  mer- 

cê que  me  aprouveíTe  de  afi  ho  outorgar  a  ello  ;  e  vifto  por  mim  leu 
requerimento  ,  e  o  muj  conjunto  devido  que  comiguo  tee  feu  filho  ,  c 
aos  merecimentos ,  e  ferviços  do  dito  Duque  meu  Primo,  c  por  folgar 
de  niiío  lhe  fazer  mercê  por  efte  prezente  Alvará  ,  me  praz  que  do  mes 
de  fevereiro  que  vee  do  anuo  que  vêem  de  mil  equinheentos  e  vinte  e 
fete  em  diante,  o  dito  Duque  polia  nomear  ao  dito  leu  filho  quando 

quiíL-r  em  qualquer  dos  titolos  que  elle  teem  ,  cem  que  lhe  mais  aprou- 
ver ho  nomear  ,  e  daquelle  em  que  ho  nomear  pella  dita  fua  nomeação 

feem  mais  outra  minha  Carta  ,  neem  provifao  fe  polia  intitular  deíle, 
e  avcer ,  c  gozar  de  todas  as  priminencias ,  e  liberdades  ,  perogativas, 
c  graças  que  ao  dito  titolo  pertencerem  ^  e  por  fua  guarda  ,  e  minha 

Tom.  IV.  K  leni- 
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lembrança  lhe  mandei  dar  delo  efte  meu  Alvará  pormjm  aííinado  o 
qual  quero  ,  e  me  praz  que  fe  valha  ,  e  teenha  força ,  e  viguor  aíTi  co- 

mo fe  foíle  Carta  por  mjm  aíTinada  ,  e  aíTellada  do  meu  fello  ,  e  paífa- 
da  por  minha  Chancellaria  fem  embarguo  de  minha  ordenação  em  con- 

trario titolo  vinte  no  livro  fegundo  de  minhas  ordenaçoées  porque  he 
defezo ,  que  alvará  cujo  effeito  haja  de  durar  mais  de  hum  anno  nam 
valha,  e  de  todas  as  claufulas  delia,  que  quero,  e  me  praz  que  acerca 
defte  naó  aja  lugar ,  nem  fe  entenda,  e  fem  embarguo  aífi  mcfmo  que 
fenaô  feja  paífado  pela  Chancellaria  de  minha  Coroa  porque  afíi  o  ey 
por  bem  por  alguns  refpeitos  que  me  moveem  feito  em  Almeyrim  a 
três  de  Abril ,  o  Secretario  o  fez  de  1526  ,  e  quando  aífi  ho  nomear  no 
dito  titolo  me  fará  íaber  para  eu  fer  diíío  fabedor, 

REY. 

•Alvará  delRey  ao  Duque  Dom  Jayme  para  dar  os  officios  das  fuás 
terras  aosjeus  criados  em  fatisfaçao  de  feus  Jerviços.  E/lá  no 

Cartório  da  Ca/à  de  Bragança. 

Num.  121*    Ij^U  EIRey  faço  faber  a  quantos  efte  meu  Alvará  virem  que  eu  ey 
»  j,         fv  por  bem  ,  e  me  praz  que  o  Duque  de  Bragança ,  e  de  Guimarães  &c. 
An.  1)20.  rneu  miút0  amado,  e  prezado  Primo  poíTa  dar  os  officios  de  fuás  ter- 

ras ,  que  de  fua  dada  faõ  ,  a  feus  Criados  em  fatisfaçao  de  feus  ferviços 
fem  embargo  da  minha  ordenação  no  livro  quarto  titulo  corenta  ehum 
que  defende  que  os  que  tem  poder  de  dar  officios  nom  os  vendaó  ,  nem 
mandem  vender ,  nem  levem  algum  dinheiro  por  os  dar ,  porem  lhe 
mandei  di-To  dar  efte  Alvará  pormjm  affinado  pello  qual  ey  por  bem 
que  o  poíTa  aíy  fafer  fem  embargo  da  dita  ordenação  ,  e  das  penas  por 
ella  poftas  ,  feito  em  Almejrim  a  três  dias  dabril.  Pêro  dalcaçova  Car- 

neiro o  fez  de  mil  quinhentos  vinte  féis. 

Alvará  delRey  D.  JaaÕ  IH.  ao  Duque  de  Bragança  D.  Jayme , 

em  que  lhe  concede ,  que  os  privilégios ,  que  lhe  tinha  concedido, 

je  efiendejjem  a/eu  filho  o  Senhor  D.  Theodofio ,  e  a  Du* 
queza  fua  mulher.    Tirey-o  do  Cartório  da  Ca/à 

de  Bragança. 

Num.  122. 

An.  1526. 
EU  EIRey  faço  faber  a  quantos  efte  meu  Alvará  virem  que  o  Duque 

de  Bragança  ,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado ,  e  prezado  Pri- 
mo ,  me  diíle  que  eu  lhe  tinha  confirmado  todos  feus  privilégios  ,  e  gra- 
ças eípeciaes,  egeraes  em  feu  filho  primeiro  herdeiro  ,  e  ainda  com  hua 

adição  no  cabo  ,  que  diz  que  minha  vontade  hc  confirmarlhe  tudo  ifto 
pera  filho,  e  fem  embargo  de  elle  ter  privilegio  de  nom  pagar  chance- 

laria na  minha  chancellaria  lhe  puferaó  duvida  nom  fer  efeufo  de  a  pa- 
gar, D.  Theodoíio  feu  filho  meu  muito  amado  fobrinho  ,  c  porque  mi- 

nha 
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nha  tenção  foi ,  e  he  de  o  dito  feu  filho  ,  nom  fomente  ter  ,  e  ufar  dos 
ditos  feus  privilégios  defpois  de  ília  morte  ,  quando  lua  cala  herdar ,  mas 
ainda  defdagora ,  e  des  do  tempo  que  o  dito  previlegio  lhe  concedi , 

por  efte  o  declaro  ,  e  mando  que  afy  lhe  fejaó  guardados  ,  e  afy  mef- 
mo  me  dilfe ,  que  tendo  elle  por  certo ,  como  por  direito  comum ,  e 
por  minhas  ordenações  as  molheres  tem,  e  haó  os  privilégios  dos  mari- 

dos, elle  avia  que  aDuqueza  fua  mulher,  minha  muito  prezada  Prima, 
afy  mefmo  devia  ter ,  e  aver  os  privilégios  ,  e  ifençoes ,  e  liberdades 
que  elle  tem  ,  eque  na  minha  chancelaria  lhe  pedirão,  elevarão  chan- 

celaria do  padrão  do  aífentamento  que  nella  trcfpaflei  ,  dizendo  que 
por  hua  detriminaçaó  feita  em  tempo  delRej  meu  Senhor  ,  e  Padre , 
que  Deos  tem  ,  as  molheres  nom  eraó  efeuías ,  e  avendo  íefpeito  ao 
mui  conjunto  divido  que  o  dito  Duque  comiguo  tem,  e  por  folgar  de 
lhe  fizer  mercê  ey  por  bem  ,  e  me  praz  ,  que  a  dita  Duqueza  nom  feja 
regulada  pella  regra  geral ,  e  que  aja  ,  e  tenha  todalas  graças ,  liberda- 

des ,  e  ifençóes ,  e  perrogativas ,  e  privilégios,  que  o  dito  Duque  tem  que 
nella  podem  caber  ,  e  averia  por  direito  comum ,  e  nom  pague  nenntís 
direitos  que  o  Duque  nom  paga  lem  embargo  da  dita  detreminaçaó  ,  e 
de  quaefquer  outras  que  em  contrario  fejaó  ,  as  quaes  ey  aqui  por  ef- 
peciricadas  \  porem  mando  a  todas  minhas  jultiças ,  eofficiaes,  de  qual- 

quer ealidade  que  fejaó  ,  que  o  conhecimento  deito  pertencer ,  guar- 
dem a  dita  Duqueza  fua  molher  ,  e  ao  dito  D.  Theodolio  feu  filho  to- 

do ofobredito,  porque  afy  me  praz  por  lhe  fazer  mercê  lem  embargo 
de  qualquer  eoufa  que  em  contrario  feja,  efem  embargo  da  ordenação 
do  livro  fegundo  titolo  corenta  e  nove  em  que  dis  que  minha  tenção 
nom  he  derogar  as  ordenações  lem  cfpecialmente  fer  derroguada  aquel- 
la  ordenação  que  faz  contra  a  dita  provifaó  ,  fazendo  fumaria ,  e  ex- 
prella  menção  da  luílaneia  delia ,  de  maneira  que  craramente  pareça , 
que  Iam  emformado  \la  dita  ordenação  que  derrogo  &c.  e  eito  quero 
que  valha  como  Carta  por  mim  aífinada ,  eaíTellada  do  meu  iello  pal- 

iada polia  minha  chancellaria  lem  embargo  da  ordenação  em  contrario, 
e  deita  que  aqui  acima  faz  menção  feito  em  Alcouchete  a  treze  dias  de 
Dezembro  ,  Bertolameu  Fernandez  o  fez  de  mil  quinhentos  vinte  féis. 

Carta  do  Infante  Cardeal  D.  ̂ Aftonjb  para  o  Duque  de  Bragança 

D.  Jayme  ,  para  fe  compor  com  o  Arcebijpo  de  Braga  ,  o  que 
o  Papa  mandava.     Original ,  que  tenho. 

SEnhor  Primo  ho  Saneio  padre  me  cmviou  huíí  brcyc  em  o  qual  nic\T.-.^    ... 

faz  Caber  q  a  fua  noticia  veo  como  antre  vos  e  ho  Arcebilpo  de  bra- L  '  * 
ga  avia  debates,  edeferenças  fobre  certas  jurdiçoeiís  e  eaufas  cm  que  An.  15  26. 
litigavees  eq  por  ele  obviar  fcandalos  c  diíTenfoens,  e  fe  evitarem  in- 
convjnientes  dantre  taes  pellbas  me  manda  que  da  fua  parte  vos  exor- 

te e  encomende  que  vos  concordees  e  tomees  til  tneyo  porq  nora  aja 
taes  difeordias  c  fua  Sanctidade  vosefereve  o  mefmo  por  elle  breve  que 
com  cita  vos  fera  dado  eque  nom  querendo  vos  concordar ,  me  come- 

te luas  vezes  poder  e  auctoriuade  que  inhiba  todos  e  quaelquer  Juizes 
Tom.  IV.  K  ii  que 
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que  das  ditas  caufas  conhecerem  e  faça  perante  my  vir  todos  os  autos 
que  ante  eles  forem  agitados  e  fobre  elas  receba  as  teílemunhas  que 
por  cada  parte  me  forem  aprefentadas  con  todas  e  quaefquer  eferiptu- 
ras  autos  e  documentos  e  poílo  todo  em  final  conclufam  lhe  envie  os 
autos  cerrados  eafelados  para  ferem  porfua  Sanclidade  detriminados, 
e  eu  querendo  confeguir  feus  apoílolicos  mandados  como  filho  a  eles 
obediente  aceytey  o  diólo  carrego  pelo  qual  da  fua  parte  vos  exorto  e 
emeomendo  e  da  minha  muito  rogo  que  queeraes  oulhar  os  grandes 
ódios  malquerenças  fadigas  e  diífenfoens  que  antre  os  litigantes  fe  re- 
crecem  quanto  mais  antre  taes  peíToas ,  por  fer  pouco  ferviço  de  Deos 
e  menos  paz  e  foífego  de  voílbs  vailailos  e  fubditos  ,  e  vos  queraes  con- 

cordar com  o  diclo  Arcebifpo  porque  com  boons ,  e  virtuofos  refpey- 
tos  amigavelmente  dees  fim  has  diclas  caufas  eafi  o  eferevo  ao  didto 
Arcebifpo  porque  nom  o  fazendo  aífí  fera  neceífario  ufar  e  proceder 
como  fua  Sanclidade  manda.  Scripta  em  almerim  a  23  dias  do  mes  de 
março  de  1526. 

O  CARDEAL  INFFANTE.  f 

Em  o  fobreferito  dizia.  Ao  Senhor  Duque  de  Bragança  eGuimaracns 
meu  Primo  &c. 

•Alvará  para  que  a  feira  de  Santo  Agoftjnho  de  Villa-Viqofa ,  que 

era  de  oito  dias  ,  a  podejje  repartir  pelos  cias  ,  que  lhe  pare- 
cejjb.   lyià  no  Cartório  da  me /ma  Caía. 

Dit.  n.  I  2  2.  Tp  U  EIRcy  faço  íaber  a  vós  Veadores  de  minha  fazenda  ,  e  ao  Pro- 

A  n  K2o  Jt_i  vedor  da  Comarca  dantre  Tejo  ,  e  Odiana  ,  e  a  todos  os  Contado- 
'  *  res  ,  Almoxarifes,  Recebedores,  ea  todos  os  Juizes  ,  cjuíliças,  e  ofii- 

ciaes  ?  e  peffoas  a  que  efte  meu  Alvará  for  moítrado  ,  e  o  conhecimen- 
to delle  pertencer  ,  que  eu  tenho  outorgado  ,  c  dado  privillegio  ao 

Duque  de  Bragança,  e  de  Guimarães  &c.  meu  muito  amado,  e  prezado 
Primo,  para  ler  franca  a  feira  deVilla  viçoía  de  fancT:o  Agoftinho  per 
outo  dias ,  como  he  declarado  no  dito  meu  privillegio  ,  e  hora  o  dito 
Duque  meu  Primo  ,  me  pedio  por  mercê  que  ouveífe  por  bem  que  os 
ditos  outo  dias  que  a  feira  durava  ,  e  em  que  era  franca  ,  elle  os  podef- 
fe  repartir  pelo  anno  como  lhe  bem  pareccíTe  ,  e  por  folgar  dcniífo  lhe 

fazer  mercê,  me  praz  que  os  ditos  oito  dias,  em  que  lheaífy  per  o  di- 
to meu  previllegio  tenho  franqueada  a  dita  feira  ,  elle  os  poífa  repar- 
tir pelo  anno  ,  como  lhe  a  elle  prouver  ,  e  aíTy  partidos  ,  em  cada  par- 
te delles,  me  praz  que  fe  uzc,  efejaó  guardados  todos  os  previllegios, 

izençoes ,  e  graças,  e  mercês,  que  pelo  dito  meu  previllegio  lhe  tenho 
outorgado  ,  em  todos  os  diton  oito  dias  juntamente  ,  guardandoíTe  na 
dita  repartição  inteiramente  todas  as  condições  ,  e  ciaufulas  que  faó 
contheudas ,  e  declaradas  no  dito  meu  previllegio  ,  para  fe  averem  de 
guardar  ,  e  delle  uzar  ,  Porem  vos  mando  a  todos  em  geral ,  c  a  cada 
Jium  de  vós  cm  efpecial  ,  que  cm  todo  lhe  cumpraes ,  e  guardeis  elle 

meu  Alvará ,  como  nclle  fe  conthem ,  fem  duvida ,  nem  embargo  al- 

gum, 
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gum  ,  que  a  cllo  feja  porto  ,  porque  afly  oey  por  bem  ,  e  prazmc  que 
elle  valha ,  e  tenha  força  ,  e  vigor  ,  corno  fe  forte  Carta  por  mvm  aí- 
íinada  ,  e  aifellado  do  meu  lello ,  e  paliada  por  minha  Chancellaria , 
fem  embargo  de  minha  ordenação  em  contrario  ,  e  de  todas  as  clau fui- 
las  delia  ,  e  de  quaefquer  outras ,  que  contra  o  contheudo  neíle  Alva- 

rá poíTaÔ  ler ,  as  quaes  aquy  cy  por  expreças ,  c  declaradas.  Berthola- 
meo  Fernandes  o  tez  cm  Almeirim  a  quinze  dias  de  Fevereiro  de  mil 
quinhentos  e vinte  couto. 

Carta  delKev  D.  JraÕ  III.  em  que  faz  mercê  ao  Duque  D.  Jayme 

da  Dizima  do  pefeado  de  Riba  Tejo.  Ejhi  no  Cartório  da  Caju, 
maço  de  Doações  ,  donde  o  tirey. 

nav 

quantos  cita  minha  Cnrta  virem  faço  faber  ,  que  o  Duque  de  Bragança, 
e  de  Guimaracns  meu  muito  amado  ,  e  prezado  Primo  ,  me  diífe  que  ten- 

do EIRey  meu  Senhor ,  e  Padre  o,ue  fancla  gloria  aja ,  as  dizimas  no- 
vas do  pefeado  de  Villa  franca  ,  Povos  ,  e  Caítanheira  ,  a  Azumbuja  , 

e  Benavente,  e  Çamoia  Corrêa  ,  Alcouchete ,  Alhos  vedros ,  e  o  La- 
vradio ,  e  o  Barreiro  ,  e  elle  dito  Duque  as  dizimas  do  pefeado  deita  Ci- 

dade deLixboa  foy  movida  demanda  antre  o  Procurador  dclRev  meu 
Senhor  ,  e  o  dito  Duque  fobre  os  pefeados  que  fe  pefcavaó  nos  braços 
do  Tejo  do  limite  de  Santarém  para  baixo  ,  e  fora  dada  fentença  em 
favor  do  dito  Senhor  da  qual  o  dito  Duque  dezia  que  recebia  muito 
perjuizo  ,  porque  nos  ditos  lugares  lhe  conlujavaõ  os  direitos  que  elle 
ha\  ia  daxer ,  e  os  meus  rendeiros  naó  guardavaó  a  fentença  como  de- 
viao  ,  e  que  tendo  elle  todas  as  ditas  dizimas  juntas  ,  a  fentença  lhe 
naó  poderia  perjudicar  ,  pois  tudo  feria  cm  feu  favor  ,  e  elle  ordena- 

ria como  fenaõ  conlujaflem  os  ditos  direitos  ,  e  por  ello  me  pedia  que 
lhe  quizeíFj  dar  as  ditas  dizimas  pello  que  achaíie  que  me  rendiaõ  ,  e 
mais  aquillo  que  bem  meparecene,  e  vendo  cu  feu  requerimento  por 
lhe  fazer  graça  ,  e  mercê  ,  parecendome  que  elle  poderá  nifto  fazer  feu 
provimento,  e  como  as  ditas  dizimas  naõ  perjudiquem  lidas  as  outras, 
e  os  pefeadores  Lhe  paguem  inteiramente  feus  dereitos  ,  me  prouve  de 
lhas  dar,  e  efeaimbar  corno  dito  be  ,  e  mandey  faber  o  que  as  ditas  di- 

zimas dos  ditos  lugares  rendiaÕ  os  annos  atras,  eachouífc  renderem  fet- 
tenta  e  finco  mil  reis  noranno  ,  e  ouve  por  bem  que  pello  proveito 
que  o  dito  Duque  niíTb  podia  receber  me  leixaíTe  mais  fíncoenta  mil 
reis  pera  ferem  cento  e  vinte  cinquo  mil  reis  cada  anno  os  quaes  me 
deixou  de  dous  padroens  que  de  mim  tinha  de  Juro,  e  herdade.  §.  Vin- 

te nove  mil  duzentos  e  quarenta  c  cinquo  reis  que  tinha  de  Juro  pera 

fempre  na  impoíiçno  do  lai  deita  Cidade  em  fatisfaçaÕ  de  certos  direi- 
tos do  pefeado  delia,  que  pello  foral  lhefbraó  tirados  de  que  ferom- 

peo  a  Car^a  ao  aílmar  delia  ,  cos  noventa  e  cinquo  mi!  fettecentos  cin- 
quoenta  e  cinquo  reis  me  deixou  dostrefentos  vinte  fcie  mil ,  e  dulen- 

tos 
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tos  reis  que  elle  aífi  mefmo  tinha  de  Juro  nas  íizas  de  Lampaces  termo 
de  Bargança  em  fatisfaçaó  do  Caítello ,  e  rendas  de  Monte  mor  ,  e  no 
Padrão  delles  foi  poíla  verba  aífinada  per  mym  de  como  naô  ha  daver 
mais  que  duzentos  trinta  e  hum  mil  quatrocentos  e  quarenta  e  cinquo 
reis  ,  e  por  tanto  me  praz  que  o  dito  Duque  tenha  ,  e  aja  do  primeiro 
dia  de  Janeiro  que  paliou  deite  prefente  anno  de  quinhentos  e  trinta  em 
diante  as  ditas  dizimas  novas  do  pefcado  de  Vi  lia  franca  ,  Povos,  eCaf- 
tanheira,  Azambuja,  Benavente,  Çamora  Corrêa  ,  e  Alchoute,  Alhos 
vedros  ,  e  o  Lavradio  ,  e  o  Barreiro  de  Juro  ,  e  de  herdade  pêra  elle  ,  e 
todos  fcus  herdeiros ,  e  fucceífbres ,  aífi ,  e  pella  maneira  que  elle  tem 
a  dizima  do  pefcado  deita  Cidade,  e  com  todollos  previlegios  ,  liberda- 
dades,  ejurdiçaó  da  dita  renda  na  doação  delia  contheuda,  eque  leas 
ditas  dizimas  que  lhe  aífi  agora  dou  mais  crecerem  faça  pcllo  dito  Du- 

que ,  eque  fe  mingoarem  que  eu  lhe  naó  feja  obrigado  a  latisfazer  cou- 
fa  alguma,  e  que  elle  poíla  arrendar,  e  arrecadar  as  ditas  dizimas  per  fy, 
c  per  feus  officiaes  ,  e  rendeiros  como  pêra  mim  fe  arrecadavaó  ategora, 
e  milhor  leas  elle  milhor  puder  haver,  e  porem  mando  a  todollos  meus 
Contadores  ,  Almoxarifes ,  recebedores  ,  officiaes  ,  e  pefibas  a  que  eíla 
Carta  for  moítrada ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer ,  que  ao  dito  Du- 

que ,  ou  a  peílba  que  feu  poder  tiver  de  a  poífe  das  íbbreditas  dizimas , 
e  lhas  deixem  ter  ,  e  aver ,  e  arrecadar  ,  e  arrendar  per  fi ,  e  per  feus  ren- 

deiros ,  e  officiaes  a  elle  ,  c  a  todos  feus  herdeiros  ,  e  fueceífores  de  Ju- 
ro pêra  fempre  do  dito  Janeiro  em  diante  pella  maneira  que  dito  he, 

fem  lhe  fer  polia  duvida ,  nem  embargo  algum  ,  porque  aíli  he  minha 
mercê ,  e  por  firmeza  dello  lhe  mandey  dar  eíta  Carta  per  mim  aífina- 

da ,  e  aífellada  com  o  meu  icllo  pendente.  Manoel  da  Coita  a  fez  em 
Lisboa  a  doze  dias  do  mez  de  Fevereiro  do  anno  do  nafeimento  de  nof- 

lb  Senhor  Jefus  Chriíto  de  mil  quinhentos  e  trinta.  Fernão  de  Alva- 
rez a  fez  eferever. 

Doação  ,  que  o  Duque  D.  Jayme  fez  a  D.  António  ,  Conde  da  Caf- 
tanheira ,  das  Dizimas  do  pefcado  da  Cajlanheira  ,  e  Povos. 

Torre  do  Tombo ,  liv»  p.  da  Clwncellaria  de/Rey  Dom 

João  III.  pag.  10S. 

Num  T2<  Tli  ̂ m  Joa"  Per  8raÇa  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algarves  da- 
5  •  %J  quem  ,  e  dallem  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine  ,  e  da  Conquif- 

All.  1}}1.  ta  ,  naveguaçaó,  Comercio  deEthiopia  ,  Arábia  ,  Perfia  ,  da  índia  ,  &c. 
Faço  faber  a  quantos  eíta  minha  Carta  virem  que  por  parte  de  D.  Antó- 

nio d^  Ataide  do  meu  Confelho  ,  c  Vcador  de  minha  fazenda  me  foy 
apprefentada  híía  Carta  de  renunciaçaó  do  Duque  de  Braguança  ,  c  de 
Guimarais  meu  muito  amado  ,  e  prezado  Primo  de  que  o  theor  tal  he 
como  fe  legue.  Dom  James  Duque  de  Braguança  ,  e  de  Guimarais  &c. 
Faço  faber  aos  que  eíta  minha  Carta  virem  que  EIRey  meu  Senhor  me 
fez  doação  per  via  defeaimbo  de  certas  dizimas  novas  do  pefcado  da  re- 

dor do  Tejo  do  lemite  de  Sanclarem  pêra  baixo  antre  as  quais  fe  contem 
as  das  Vilías  da  Caltanheira  ,  c  Povos  como  mais  largamente  na  carta  da 

dita 
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dita  doação  hc  conthcudo ,  e  hora  por  algus  refpcitos  que  me  a  iflb  mo- 

vem ,  e  por  fazer  graça  a  Dom  António  de  Ataíde  Veador  da  fazenda 
delRev  meu  Senhor  ,  e  Senhor  das  ditas  Villas  me  praz  de  renunciar  as 
ditas  duas  dizimas  novas  das  ditas  Villas  daCaítanheira,  e  Povos  do  pef- 
cado  fomente  que  ás  ditas  duas  Villas  for  defearreguar  pêra  nellas  fe 
gu aliar  ,  e  na  terra  ,  ou  fe  carreguar  pella  terra  adentro  naó  fe  podendo 
fizer  por  parte  do  dito  D.  António  ,  nem  de  feus  rendeiros  ,  e  officiais 

avença  algtia  com  os  pefeadores  ,  nem  merchantes ,  nem  obriguar  ne- 
nhum delles  a  vir  alli  dizimar  a  dita  dizima  nova  ,  nem  demandar  por 

cauta  da  dita  dizima  nova  a  nenhum  pefeador,  nem  rendeiro  ,  nem  of- 
ficial  meu  por  naó  comprirem  a  fentença  que  foy  dada  antre  ELRey 
meu  Senhor  que  Deos  aja  ,  c  mim ,  e  deita  maneira ,  e  naó  doutra  re- 

nuncio nas  maós  de  Sua  Alteza  as  ditas  duas  dizimas  refervando  pêra 
mvm  todo  o  mais  que  pella  doação  que  per  Sua  Alteza  me  he  feita  das 
dizimas  das  ditas  Villas  me  pertence  ,  e  pertencer  podem  pêra  que  Sua 
Alteza  deita  maneira  ,  e  com  cite  paóto  ,  e  quallidades  ,  e  condiçõis  faça 
delias  doação  aíTi  como  aqui  fe  contem  ao  dito  D.  António  de  juro  pêra 
elle  ,  e  todos  feus  defeendentes  naquella  maneira  ,  e  com  aquellas  liber- 

dades ,  e  privilégios  com  que  eu  ,  e  meus  fuccelTores  as  poderíamos  ,  e 
deveríamos  ter ,  e  poífoir  ,  e  fendo  cafo  que  em  algum  tempo  fe  acabe 
a  linha  dos  ditos  defeendentes  do  dito  D.  António ,  ou  per  qualquer  ou- 

tra maneira  as  ditas  dizimas  ouveíTem  de  vir  a  Coroa  deites  Reinos  per 
eíle  mefmo  feito  fe  tornem  as  ditas  dizimas  a  mim  ,  e  a  meus  fucceíTo- 
res  que  as  outras  dizimas  que  me  ficaó  tiverem,  e  em  tais  cafos  pella 
doação  que  agora  de  Sua  Alteza  tenho  fem  outra  mais  follenidade  polia 
eu  ,  e  meus  fucceílbres  delias  tomar  polTe  ,  e  pollbhillas  como  as  outras 
dizimas ,  e  como  fe  eíta  renunciacaó  per  mim  naó  fora  feita  ,  e  defdago- 
ra  pêra  entaó  quando  tal  cafo  acontecelTe  haja  Sua  Alteza  por  metido 
de  poíle  a  mim  ,  e  a  meus  fueceífores  como  dito  he  ,  c  aliem  da  doação 
que  Sua  Alteza  fizer  ao  dito  D.  António  me  mandará  fazer  outra  em 
3ue  eíta  renunciacaó  vá  tresladada  de  verbo  ad  verbum  por  refguardo 
e  meu  direito  ,  e  de  meus  fueceífores ,  e  porque  cu  naó  poífo  eítar  ao 

aíTinar  deitas  cartas  ,  c  na  de  D.  António  naó  vaj  tresladada  eíta  renun- 
ciacaó fenaó  as  forças  delia  quando  algíía  duvida  recrecer,  e  fe  determi- 

nará pello  Padrão  em  que  eíta  renunciacaó  há  de  ir  tresladada  ,  e  eíta 
doação  lhe  faço  com  aprazimento  do  Duque  de  Barcellos  meu  filho 
primogénito  ,  e  porque  aíTi  me  praz  mandei  fazer  eíta  Carta  per  mim 
aííinada  ,  c  pelo  Duque  meu  filho,  e  aífellada  do  meu  fello  feita  em  a 
Cidade  de  Évora  a  oito  dias  de  Junho.  Vafco  Ribeiro  afez  de  mil  e 
quinhentos  c  trinta  e  hum  annos.  E  viíta  per  mim  a  dita  renunciacaó  fiz 
doação  ao  dito  D.  António  das  ditas  dizimas  com  asclaufulas,  e  condi- 

çõis nefta  renunciacaó  contheudas ,  e  mandei  fazer  cita  pêra  o  dito  Du- 
que meu  Primo  a  ter  pêra  feu  refguoardo,  c  de  feus  fucceílbres  pêra  em 

todo  tempo  fecomprir  da  maneira  que  aqui  he  contheudo  fem  fe  poder 
ir  contra  cila  cm  parte  ,  nem  cm  todo  por  aííi  íer  direito  ,  e  affi  he  mi- 

nha mercê,  e  iíto  fem  embargo  de quaifquer  leis,  ou  direito  comum, 
equaifquer  outras  coufas  que  en  contrario  diíto  fejaó  ,  e  fem  embargo 
da  ordenação  que  diz  que  a  derroguaçaó  das  leis  fe  não  entenda  fem  fa- zer 
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zer  menção  do  que  fc  contem  na  ley  que  fe  aífi  derrogua  ,  porque  tam- 
bém cila  ley  a  derroguo  ,  e  porem  mando  a  todas  minhas  juíliças ,  e  of- 

íiciais  a  que  efta  for  p relentada  que  a  cumpraó ,  e  façaó  inteiramente 
comprir,  e  guardar  como  nella  he  contheudo,  em  qualquer  tempo  que 
o  caio  offerecer  ,  e  necelTario  for.  Manoel  da  Coita  a  fez  em  Évora  a 
h onze  dias  de  Agofto  do  anno  do  nafcimento  de  nolfo  Senhor  Jefus 
Chrifto  de  mil  quinhentos  trinta  e  hum.  Fernão  Dalvarez  a  fez  eí- 
crever. 

Carta  do  Geral  dos  Eremitas  de  Santo  Agoftinho  para  o  Duque  de 

Bragança ,  em  que  lhe  dá  toda  a  fua  uuthoriíade  no  Mo/íeiro, 

que  tem  em  Villa-V iço/a.    Ejlá  no  Arclúvo  úa  dita  Ca- 

já ,  donde  a  copiey. 

Nlim  T  1  6  T  Lluftriffimo  Principi  Domino  Jacobo  Duci  BragantiíE  ,  &  Vimara- 
*  JL  nenfis  Isa  Fr.  Gabriel  Venetus  Prior  Generalis  Ordinis  Eremita- 

An.  1 520.  rum  Sanclri  Ausruftini  indigne:  commendationem  ,  &  íelicitatem  masr- 
ns  tus  IUuftrilIimre  dominationis  charitas,  &fingu!aris  devotio ,  quam 
erga  meam  religionem  ipfani  gerere  accepi ,  me  maxime  movent,  at- 
que  compellunt  ne  ad  illam  verear  in  rebus  meãs  religioni  opportunis 
habere  confugium  5  quin  potius  cogor  de  illius  favore  ,  ac  benigno 
patrocínio  ,  quam  multa  mihi ,  &  puliceri ,  &  fperare  quo  circa  domi- 

nationis tua?  Illuítriílima;  fupplico  ut  in  conventu  mei  ordinis  Villas 
Viçofa:  exercere  dignetur  omnem  eam  autoritatem  ,  quam  revercndiíli- 
mus  Prasdecellbr  meus  Dominus  Egidius  tum  noftríe  religioni  genera- 
liter  Prasfes  ut  illi  commiíit  ,  accipio  enim  ego  ut  illic  religiofe ,  ac 
regulariter  vita  agatur  tum  bonac  fama  óptimo  odore  :  ac  propterea 
tenore  prefentium  literarum  concedo  dominationi  veftrae  Illultriífímse 
meam  autoritatem  poftulans ,  ut  Provincialem  vel  íi  non  fatisfecerit 
alium  aptiorcm  virum  mei  ordinis  profelfum  ad  eum  conventum  mit- 
tat.  Dcnique  illi  meo  nomine  autoritatem  qua:  Vicário  Generali  in  ali- 
quo  conventu  dari  folct.  Ut  fratres  expellat ,  collocet ,  inftituatque 

omnia  juxta  ordinis ,  &  legum  noftrarum  decreta  ,  quod  fi  nec  Pio- 
vincialis  ,  nec  alius  in  hac  re  Dominationis  tuse  IlluílriíTima;  latisfece- 

rit ,  placet  ut  tandem  dominatio  tua  Illuftriffima  in  eo  conventu  infti- 
tuat  quse  magis  expedire  reformationi  videbitur  in  nomine  Patris ,  & 
Filij ,  &  Spiritus  Sancli  amen.  Spcro  enim  fapientia ,  &  bonitate  do- 

minationis veftrre  IlluítriíTinia'  omnia  ita  cmendabuntur ,  ut  Deo  ,  ho- 
minibus  ,  &  fibi  ipíi  fatisfacict ,  bcnevaleat  ea  dominatio  veftra  Illuf- 
triílima  ,  quam  incolumem  ,  &  falvam  elfc  cu  pio  femper.  Roma:  Die 
xóij  Ocíobris  M.  D.  XX.  tum  appeníione  noftri  figilíi  confucti. 

Fr.  Gabriel  Generalis  indiçniílimus. 

Breve 
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Breve  do  Tapa  Clemente  VIL  em  çue  confirma  a  Carta  do  Geral 

dos  Eremitas.    E/lá  no  Cartono  da  Cajá  de  Bragança  ,  maço 
de  Bulias ,  e  Breves. 

CLcmcns  Papa  feptimus  dilecte  fili  falutem  ,  &  apoftolicam  bene-Dit.  II.  12.6 
dióHonem  tum  íicut  nobis  nuper  exponi  fecifti  licet  alias  dileólus  ^n<  1Ç27. 

filius  noíter  Egidius  tittuli  Sancti  Matei  presbiteri  Cardinalis  tunc  in 
minoribus  coniíitutus ,  &  ordinis  fratrum  heremitarum  Sanéti  Augufã- 
ni  Prior  generalis ,  nunc  vero  ej urdem  ordinis  Protector  pro  debita  re- 
tbrmatione  conventus  VíIIíc  Viçofre  dieli  ordinis  Elboreníis  dioeceíis  in 
tua  ditione,  ac  prope  domos  tuse  rcíidentia:  confiítcntis ,  &  tunc  defor- 
matíonis  opprobrio  lubjacentis  tibi  conventus  ipfum  reformari  defide- 
ranti ,  ut  Provincialem  vel  íi  non  fatisfaceret  alium  aptiorem  ejufdem 
ordinis  profeíTorem  ,  ad  conventum  prsedictum  mitteres  ,  ac  illi  nomi- 
ne  ipíius  Generalis  auétoritatem  Vicário  Generali  in  aliquo  conventu 
dari  lblitam  dares  ,  ut  fratres  expelleret  ,  collocaret ,  ac  omnia  juxta 
ipfius  ordinis  decreta  inftitueret,  &íinec  Provincialis,  nec  alius  in  hac 
re  tibi  latisràceret  ut  tu  cujus  providentia  ,  &  bonitate  omnia  ita  emen- 
dari  utDeo,  &  hominibus,  ac  tibi  ipíl  fatisfaceres  fperabat  in  ipfo  con- 

vento idem  ageres  ,  expelíeres  ,  &  locares  ,  ac  denique  fingula  inítitue- 
res  qux  magis  refbrmationi  expedire  viderentur  auetoritatem  conceífe- 
rit ,  &  deinde  dilcclus  filius  Gabriel  Venetus  modernus  Prior  Genera- 

lis dicfi  ordinis  inter  omnia  íimilem  auetoritatem  tibi  impartitus  fuerit, 
prout  in  literis  ipíbrum  Egidij  Cardinalis  ,  &  Gabriclis  Generalis  deíu- 
per  confeclis  dicitur  plenius  contineri ,  ac  poít  conceíTioncs  hujufmo- 
di  tu  conventum  prrediclum  in  cujus  ecclelia  nonnulla  prsedcceílbres  ,  & 

liberi  mi  feptllti  cxiílunt ,  <Scadquem  íingularem  geris  devotionis  af- 
fe&uni  non  lblum  in  moribus,  &vita,  ac  regulari  obiervantia  illius  re- 
ligiolbrum  plurimum  reformari  procuraveris ,  fed  etiam  ejus  cdiíicia , 
fere  de  novo  tuis  proprijs  expeníis  reedificari  feceris,  &  in  dies  fácies, 
nichilominus  dubitas  ne  prxfatus  Gabriel  Generalis  conceííionem  hujuf- 
modi  revoect ,  ac  propterea  defíderas  per  pneíàturn  Cardinalem,  &  Pro- 
tedtorem ,  ac  Gabriel  cm  Generalem  concedam  facultatem  apollolica  au- 
cloritate  confirmari ,  nos  pnefati  conventus  íalubrem  dilectionem  ,  & 

profechim  paterno  Zelantes  aífectu ,  ac  de  tuis  devotione  religionis  ze- 
lo, &integrítate  fpecialem  in  Domino  ridutiam  fummentes  necnon  di- 

lectos rilios  fratres  ipíius  conventus ,  a  quibufvis  excommunicationis  & 

alijs  fententijs  ,  cenfuris,  &poenis  cccleíiaíticis  quibus  forfan  revoca- 
rioní  hujuiinodi  non  acquiefcendo  irretiti  cxiílunt  harum  ferie  ablol- 
ventes ,  tuis  in  hac  parte  íupplicationibus  inclinati,  necnon  confidera- 
tione  chariílimii  inChriílo  filij  noíhi  Joanis  Portugalíke,  &AJgarbio- 
rum  Regis  illuítris,  nobis  tara  per  ejus  literas  ,  quam  etiam  perdile- 
clum  filium  Martinum  a  Portugália  ejus  Nepotem  ,  &  pro  eo  apud  nos, 
&  Sedem  apoftolicam  oratorem  fuper  hoc  humiliter  fapplicantis ,  ut 
conceílionibus  praediclis  juxta  diclaium  defuper  confe&aium  literarum 
continentiam ,  &  tenorern  uri  ,  &potiri,  acineifdem  literis  conter  ta. 

Tom.  IV.  I-  etiam 
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etíam  íí  iíl<e  per  prxfatum  Gabrielem  Generalem  revocata:  fuiiTent, 
cxercere  ,  &  exequi  libere ,  &  licite  valeas  in  omnibus  ,  &  per  omnia  , 
perinde  acíi  conceííiones  ipfa: ,  feu  illarum  pofterior  íi  forfan  per  di- 
elum  Gabrielem  Gcneralem  revocata:  fuiiTent  ,  minimò  revocata:  fuif- 
fent  autoritate  apoftolica  tenore  prsefentium  indulgemus  ,  ac  potiori 
pro  cautela  íimiíem  auíoritatem  tibi  ad  modum  ,  &  apoftolica:  Sedis  be- 

ncplacitum  de  novo  concedimus  ,  dic"tasque  conceííiones  ú  forfan  iflae per  didtum  Gabrielem  Gcneralem  revocata:  fuiiTent  adverfus  hujufmodi 
revocationem  ,  ac  in  priílinum ,  <S:  in  antiquum  in  quo  ante  eandem  revo- 
cationem  quomodolibet  exiftebant  ftatum ,  ac  diclum  beneplacitum  ref- 
tituimus,  reponimus  ,  &plenarie  reintegramus ,  ac  reftitutas,  repofitas, 
reintegratas  eííe  exiftere ,  &  tibi  fuft Vagari ,  ficque  ab  omnibus  cenferi 
debere  decernimus ,  non  obftantibus  praemiíTis  ,  ac  conftitutionibus ,  Sc 
ordinationibus  apoftolicis ,  necnon  di£H  ordinis  juramento  ,  &  confir- 
matione  apoftolica  roboratis ,  ftatutis ,  &  confuetudinibus ,  privilegijs 
quoque,  &  literis  apoftolicis  eidem  ordini,  ac  illius  Proteótori,  &  Prio- 

ri Generali  pro  tempore  exiftenti  íub  quibufcunque  tenoribus ,  &  for- 
mis  ,  ac  tum  quibufvis  etíam  derogatoriarum  derogatorijs  ,  alijsque  efí- 
catioribus  ,  &  infolitis  claufulis  irritantibus  ,  &  alijs  dccretis  etiam  reite- 
ratis  vicibus  conceílis  ,  &  approòatis  ,  etiamque  quaevis  conceííiones  or- 
dinem  praedictum  in  genere  ,  vel  in  fpecie  concernentes ;  a  fede  pra:- 
dicla  emanates  non  teneant  niíi  pritis  per  ipíius  ordinis  Proteclorcm 
exiftentem  vila:  fuerint  forfan  difponentibus  ,  quibus  omnibus  tenores 
illorum  prí€fentibus  pro  fufficienter  exprcííis  habentes  quoad  premida 

fpecialiíer  ,  &  expreíTe  derogamus,  &  adverfus  prefentes  nullatcnus  fu- 
fragari  poííe  decernimus  ,  ceterisque  contrarijs  quibufcunque.  Volumus 
autem  nobilitas  tua  unum  pi-ofeíForem  dicli  Ordinis  prudéntiae  &  pro- 
bata:  vitíe  eligere  debeat  qui  imprimis  faciendis  fecum  a^iftat.  Datis 
Roma:  in  Arce  SaníH  Angeli  íub  annutlo  Pifcntoris  die  prima  Ju- 
lij  mileílmo  quingenteíimo  vifefimo  feptimo  Pontiikatus  noftri  anuo 

quarto. 

Bulia  do  Papa  Júlio  II.  concedido  ao  DtiifHè  Dom  Joyme  para  os 

Capellaens  da  Jua  Cape  Ha  rezarem  era  Coro,  e  celebrarem  os 
Ofícios  Divinos.     1B.JI à  no  Archivo  da  dita  Ca/a  donde 

o  tirey ,  maço  dos  Breves. 

iNum.Iiy.  r  Ulius  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei :  Dilecto  Filio  nobili  Viro 
An.  1^05.  JP  Jacobo  Duci  BragantiíB.  Salutem  &  apoftolicam  benediclionem. 

Sincera:  devo  tio  nis  afteclus  ,  quem  ad  nos  ,  &  Romanam  Eccleíiam  ge- 
rere  comprobaris  non  indigne  meretur  ,  ut  votis  tu  is  prsefertim  quse 
ex  devotionis  fervore  prodire  confpicimus  :  &  per  quâE  tu  ,  ac  perfonas 
tibi  conjunela: ,  &  familiares  tui ,  divinis  officiis  intenti  fitis ,  quantum 
cum  Deo  poflimus ,  favorabiliter  annuamus.  Hinc  eft  quod  nos  te  qui 
ut  aíferis ,  Cariffimi  in  Chrifto  filij  noftri  Emanuelis  ,  Portugália: ,  & 
Algarbiorum  Regis  Illuftris  Ncpos  cxiftis  praemiflbrum  intuitu  gratio- 
fo  fàvore  profequi  volentes  ,  &  a  quibufvis  excommunicationis  ,  luf- 

pcníionis 
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p::ifionis  ,  &  interdicH ,  alijsquc  ecclcfíafticis  fcntcntijs  ,  cenfuris,  & 

penls,  a  jure,  vd  ab  hominc  ,  quavis  occalionc ,  vel  cauía  latis,  íiqui- 
bus  quomodolibet  innodatus  exiltis  ad  eiieclum  pnefentiuni  dumtaxat 
confcqucndum  banira  ferie  ablolventes  ,  &  abfolutum  forc  cenientes 
tuis  in  hac  parte  iupolicationibus  inclinati ,  tibi,  ut  omnes ,  &  íinguli 
tui ,  ac  dileclx  in  Chrifto  filia;  Eliíabeth  ,  Duciíra;  deBragantia  ,  Ma- 
tris ,  ae  tua:  pio  tempore  cxiftentis  Uxoris ,  &  cujuslibct  veílrum  Ca- 
pellani ,  qui  nunc,  &:  pro  tempore  ruerint  in  veíhis  Capellis,  &  extra 
eas  conjunclum  ,  vel  divilum  ,  miílas,  &  alia  divina  Onicia ,  ac  horas 
canónica^,  diurnis  pariter  ,  &  nocturnis  etiam  in  Cantil ,  Sz  alias  prout 
íibi  videbitur  juxta  morem  ,  &  ítillum  Romana;  Cúria;  dicere ,  recita- 
re,  &  canere  ,  ac  omnia  offertoria,  &  pias  oblationes  per  vos,  &  quaf- 
cumque  alias  perfonas  ,  eis  pio  tempore  tache ,  recipere  ,  &  habere , 
q.  .  .  .  omnes  ,  &  finguli  utriuíque  íexus  familiares  veftri  in  Capellis 
praedictís  ,  &  qualibct  earum  ,  in  qua ,  leu  quibus  vos  pro  tempore  in 
divinis  audicndis  intcriueritis  ,  leu  aliquis  veílrum  interfuerit  7  Domi- 
nicis ,  &  alijs  feltivis  ,  etiam  Paíchalibus  diebus  quibus  [ipíi  tenentur  ad 
próprias  Parrochiales  Eccleíias  ,  pro  divinis  Ofíieijs  audicndis  ,  ac  Sa- 
eramentis  eccleíiafticis  recipiendis  accedere ,  miílas ,  &alia  divina  Offí- 
cia  audire  :  ac  Euchariftia  ,  &  alia  eceleíiaílica  Sacramenta  fufciperc  cu- 
jufvis  licentia  ,  fuper  hoc  rainime  requiíita  ,  fine  tamen  jurium  Parro- 
chialium  Eccleíiarum  pra:dicrarum  pr&judieio  libere ,  &  licite  valeant 
apoítolicis ,  ac  in  Provincialibus ,  &  Sincdalibus  Conciljis  ,  &  diclis  ge- 
neraiibus,  vel  lpecialibus  Coníbtutionibus  ,  &  Ordinationibus  ,  csete- 
risque  contrarijs  nequaquam  obícantibus  aucloritatc  apoílolica  tenore 
pnrlentium  de  Ipecialis  dono  gratise  indulgemus.  Provifo  quod  ipíi 
Capellani,  &quilibet  eorum  in  hujufmodi  horis  dicendis  ,  feu  cantan- 
dis,  confuetudinem  Eccleíia:,  vel  Eccleliarum  obíervare  ftudeant  quo- 
tiefcumque  cos  ,  leu  aliquem  eorum  in  illis ,  íeu  earum  C horis  horis 
prsedídis  contigerit  interelle.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc 
paginam  noite  abíblutionis  ,  8z  indulti  infringere ,  vel  ci  aufu  teme- 

rário contra  ire.  Siquis  autem  hoc  attemptare  prxiurnpíerit ,  indigná- 
tionem  Omnipotentis  Dei ,  ac  Beatorum  Petri  ,  &  Pauli  ApoRolorum 
ejus  fe  noverit  incurfurum.  Datum  Roma:  apud  Sanétum  Petrum, 
Anno  Incarnationis  Dominica: ,  Millefimo  quingentefimo  quinto.  Qitar- 
to  Idus  Junij  ,  Pontificatus  noíhi  Anno  fecundo. 
Cxx.  Baccolas  valdrs  1  .  dcCandis.  p.  p.  planta  |  o  Copis  £2  In.  .  .  . 

Gibralini.  Ja.  deBoík  Jo.  .  .  .  palta.  A.  Caldcsx.  E.  Xlt  Tlors  qua- 
draginta  lex.  zz  de  jure  Gremota. 

Tejl.,nunto  do  Duque  de  Bragança  D.  Jayme.     E/lâ  no  Cartório 

da  Cafa  dz  Bragança ,  donde  o  copicy, 

EM  nome  deDcos  e  da  Virgem  Maria  nofla  Senhora  a  que  mecr.-^um.  12  8. 
.  comendo  eprotefto  de  viver  na  fanta  Fe  católica  fometendome  a      * 

fanta  madre  Igreja  e  crendo  o  <rae  ella  cre  ca  e  a  minha  derradei-  '> 
ra  vontade  que   quero  que  fc  cumpra  aíi  c   mO  n  ífte  meu  teítoftfcnto 

Tom.  IV.  Lii  for 
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for  declarado  ,  efealgú  outro  teítamento  parecer  naó  feja  valiofo  que 
antes  deite  fe  ha  feito  =3  primeiramente  mando  que  fe  eu  falecer  da 
vida  deite  mundo   fem  declarar  donde  me  emterrem  que  lancem  meu 

corpo  em  qualquer  cafa  oncíta  do  lugar  onde  eu  falecer  ou  perto  del- 
le  em  modo  de  depofito  pêra  depois  fe  meu  herdeiro  ou  teítamenteiros 
me  quiíerem  mudar  o  poçaó  fazer  depois  do  corpo  fer  comido  na  mi- 

nha cova  honde  quer  que  me  enterrarem  ou  loguo  ou  defpois  naó  po- 
nhaó  degraos  nem  tumba  nem  couza  nehua  de  pompa  e  o  mais  que  fa- 

raó fera  hua  pedra  chaã  e  com  letras  emfima  que  diguaó  quem  ali  Jas 
fem  mais  retóricas  ,  em  quanto  naó  puzerem  apedra  poderão  cubrir 
cum  pano  preto  de  do  a  cova ,  que  depois  da  pedra  poíta  fe  de  a  hum 
pobre,    si  Em  nenhú  cabo   me  façaó  capela  nem  nenhu  gaito  outro , 
e  digo  que  me  puderaó  mudar  porque  por  ventura  folgarão  que  Jaza 
eu  honde  Jazem  cada  híí  de  meus  anteceífores  e  quando  levarem  meu 
corpo  a  enterrar  fera  de  noute  os  comfrades  da  mifericordia  nas  ávidas 
da  mefma  mizericordia  como  levaó  qualquer  pobre  home  fem  mais  to- 

chas nem  mais  cirios  nem  mais  clereíia  nem  religiozos  do  que  focm  fa- 
zer a  qualquer  pobre  ,  pois  naquella  ora  naó  ha  deferença  em  nenhua 

peífoa ,  e  naó  avendo  no  lugar  onde  eu  falecer  confraria  da  mifericor- 
dia me  levarão  fomente  os  Clérigos  de  hua  lo  fregueíia  ou  os  religioíbs 

da  Cafa  donde  me  ouverem  de  fotenar.  a    e  por  feu  trabalho  dará  de 
efmola  a  mifericordia  fe  ela  me  levar  des  mil  reis  ,  e  fenaó  for  a  miferi- 

cordia aos  que  me  levarem  fe  forem  religiofos  ou  fe  forem  clérigos  dous 
mil  reis  e  os  oito  pobres  que  acompanharem  ou  rogem  a  Deos  por  mi 
53  nehíí  officio  me  diraó  cantado  nem  fa  bordão  fenaó  a  íi  refado  e  naó 

mais  que  aquillo  que  fazem  a  qualquer  homem  comum,  e  a  outro  dia 
leguinte  me  diraó  trinta  e  hua  mil  as  rezadas  fe  tantos  facerdotes  ouver 
no  lugar  onde  falecer,  f.  três  da  Trindade  :=J  e  fete  do  Efpirito  Santo  , 
nove  da  Anuciaçaó  de  Nolfa  Senhora  ,   e  nove  dos  Anjos  ,  e  três  de  de- 

funtos porque  neítas  milfas  tive  fempre  muita  devaçaó  e  naó  me  digaó 
mais  miíTas  eíTe  no  dito  dia  fe  puder  íer  dizcmremfe  fe  digaó  e  fenaó 
o  mais  azinha  que  puder  fer  por  peífoas  de  bom  exemplo  e  fe  algem 
pola  ventura  rnc  quizer  fazer  mais  pella  alma  façaó  em  efmollas  porque 
a  obra  que  a  da  prazer  a  Deos  aó  degoítar  os  pobres  delia  fegundo  íaó 
Jerónimo  e  fe  ouverem  de  mudar  meus  ofos  naó  o  façaó  com  chama- 

mento   de  gente  nem  gaito  fomente  có  ate  mea  dúzia  de  clérigos  ou 
religiofos. 

Eu  cazei  com  a  Duquefa  D.  Joanna  de  Mendoça  pello  contenta- 
mento que  tinha  delia  ,  e  naó  olhei  afazer  contrato  ne  pera  feu  pro- 

veito nem  pera  o  meu  e  porque  fegundo  me  dizem  letrados  c  a  hi  du- 
vida fe  lhe  pertencera  ametade  de  minha  fazenda  patrimonial  na  qual 

também  ha  muitas  duvidas  como  faz  menção  na  doação  que  delia  me 
fes  EIRey  D.  Manoel  e  por  tirar  efcandalo  antre  ella  c  meus  filhos  ,  e 
porque  cila  milhor  fe  poíla  foítcntar  me  parecco  que  lhe  vira  milhor 
algila  renda  em  fuá  vida  que  lhe  meu  filho  herdeiro  deífe  ,  e  adi  o  dito 
meu  filho  ficarlhe  a  dita  metade  da  fazenda  por  via  de  conferto  ,  e  pra- 

zendo! he  a  ella  de  querer  citar  por  iíío  c  naó  cmtrar  em  demanda  ou 
partilha ,  emeomendo  e  rogo  a  meu  filho  herdeiro  que  lhe  queira  dar 

cm 
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cm  lua  vida  da  Duqueia  a  Villa  de  Alter  do  Chaõ  com  feu  Caítello 
por  ter  bom  apouzamento  e  onefto  com  fua  jurdiçaó  ,  pode  fomente 
refervar  meu  filho  para  íi  a  alçada  eivei  c  com  os  dinheiros  que  ali  te- 

mos alentados.  S.  do  eonto  e  meio  e  da  Vidigueira  e  a  demafia  cm 
Monforte  lhe  refará  quinhentos  mil  reis  cada  anno  c  có  cites  c  com  os 
trezentos  mil  reis  de  teu  alentamento  que  he  para  honeftamente  fe  po- 

der manter  ,  c  a  Duqueia  lhe  largue  ametade  da  fazenda  fe  lhe  pode 
pertencer  a  qual  metade  meu  filho  tome  com  a  terça  nas  coufas  que  or- 

deno que  fiquem  em  morgado  e  com  eftes  outocentos  mil  reis  com  bom 
recado  fe  remediara  e  meu  filho  naó  perde  em  darlho  antes  ganha  e  faz 
vertude ,  e  minha  benfaó  ganha ,  e  ficaó-lhe  citas  coufas  para  fempre  a 
íi  que  me  parefe  que  peia  ambos  cila  muito  bem  e  fe  meu  filho  eítiver 
por  iíto  deixolhe  minha  terça  pêra  o  morgado  e  iíto  ainda  que  a  Du- 

queia naó  queira  eítar  por  iíto  ,  e  fe  elle  naó  quizer  citar  por  iíto  e  el- 
lâ  i\  deixo  a  cila  minha  terça ,  e  eíta  terça  deixo  o  galardam  de  quem 
eitiver  por  eíte  contrato  por  califa  de  concórdia  he  em  tal  cafo  que  a 
terça  fique  a  Duqueia  tomelfe  em  coufa  junta  eque  renda  aíi  como  a 
fi  como  em  cor   fe  couber  eaja  aDuqueza  em  fua  vida  epor 
leu  falecimento  aja  o  maior  filho  que  delia  e  de  mim  ficar  te  ora  de  fua 
morte  ,  e  naó  ficando  filho  macho  fique  pêra  filha  dantre  ambos  major 
a  íi  por  via  de  morgado  por  fenpre  e  na  ficando  por  fua  morte  nehu  de 
nollbs  filhos  ou  netos ,  ou  outros  que  delia  e  de  mi  defeendaó  fique  a 
outro  meu  filho ,  ou  filha  maior  que  naó  feja  o  erdeiro  que  naó  quis 
citar  por  elte  comferto  porque  a  cite  quero  que  naó  venha  ainda  que 
naó  aja  filho  nehu  ,  antes  quero  que  antonces  fique  eíta  minha  terça 
ao  clprital  de  Villa  Viçofa  de  Sante  Spiritus  pêra  fer  governado  pelos 
oheiacs  da  miíericordia  e  querendo  anbos.  S.  a  Duquefa  e  meu  filho  ef- 
tar  por  iíto  façaíle  diífo  cícritura  danbas  as  partes  forte  eíegura  c  con- 
firmelTe  por  etRey  meu  Senhor  c  aíirn  do  morgado  qualquer  que  fe 
ouver  de  fazer. 

Ajafe  meu  filho  com  feus  irmãos  como  deve ,  e  bem  pode  ter 
maneira  com  ellcs  e  darlhe  e  fazerlhes  aver  coufas  que  a  elle  perjudica- 
raó  pouco  c  a  elles  aproveitamento  de  maneira  que  naó  feia  neceííario 
partilha  olhando  em  todo  fua  conciencia  que  elícs  naó  fejaó  danifica- 

dos da  íatisfaçaó  da  cantidade  que  por  direito  lhe  pode  pertença*,  c  if- 
to di^o  porque  efpedaçando-fc  taó  pouca  fazenda  por  taes  pêra  a  cada 

nu  vira  pouco,  e  mais  lhes  pode  feu  Irmaó  ,  aproveitar  cal  •=!  c  fcgun- 
do  S.  Bernardo  de  Regimine  famitis  elte  he  milhor  confelho  ,  c  por- 

que a  Duqueia  tem  algCías  joyas  de  ouro  eafi  prata  de  fervir  que  naó 
he  muita  cantidade  e  ierlhe  ha  neceíTaria  para  feu  ferviço  c  afi  para 
teítar  c  djfcarregar  fua  conciencia  quero  e  mando  que  das  joyas  douro 
e  prata  que  em  poder  de  feus  offieiaes  e  delia  laó  ,  aja  a  dita  Duqueia 
valia  de  hu  conto  de  reis ,  e  iíto  fa/.endo-fe  o  concerto  entre  ella  e  meu 
filho  porque  naó  fe  fazendo  naó  avera  iíto  lugar  e  có  eí>a  condição 
deites  híí  conto  dareis  quero  que  fe  f  iça  elte  concerto  aíima  dito  e  aíi 

lhe  fiquem  aseferavas,  que  em  feu  ferviço  eltaó  ,  tirando  as  que  íci  vi- 
rem a  miiiha  filha  D.  I/abel  e  afi  lhe  fique  a  roupa  de  cama  c  eílrulo 

que  fo-em  geralmente  fervir  em  fua  cala  porque   feria  coufa  fca  tira- 
icnlha 
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rcnlha  ou  avaliarenlha ,  as  joyas  de  pedraria  aja  f.  f.  por  bem  que  fe 
partaó  antre  meus  filhos  por  iguaes  legitimas  fe  a  fazenda  movei  a  iífo 
abranger  ainda  que  milhor  lera  que  o  erdeiro  as  aja  e  lhes  page  o  que 
valerem  luas  ligitimas  tirando  a  terça  de  aílma  fas  nieníaó. 

E  porque  eu  tenho  algua  fazenda  que  aproveitei  e  fe  fe  partice 
podria  traer  difeordia  antre  os  herdeiros  me  parece  que  he  milhor  que 
fique  em  quem  for  Senhor  da  Cala,  femeu  filho  herdeiro  eíTiver  pol- 
lo  concerto  que  aíima  digo  com  a  Duquefa  ou  fe  polia  ventura  cila  fa- 

lecer antes  que  eu  aparto  primeiramente  em  a  terça  todas  as  herdades 
e  fazenda  que  eu  conprei  em  Villa  boim  porque  he  mui  neccífaria  pêra 
o  Senhor  da  Caía  ,  e  fe  toda  a  fazenda  da  dita  Villa  naó  tiver  comprada 
a  ora  da  minha  morte,  aconcelho  ao  meu  herdeiro  que  a  acabe  de  com- 

prar fe  poder  e  que  a  faça  aíi  mefmo  em  morgado  porque  fe  o  Duque 
meu  avo  fizera  em  morgado  a  fazenda  que  elle  tinha  comprado  tivera 
eu  pouco  trabalho  de  aver  o  reftante  e  afi  aparto  também  na  dita  terça 
as  minhas  cafas  de  Lisboa  que  eílaõ  na  freguefia  dos  Martés  que  par- 

tem com  a  cordoaria  honde  eu  agora  vivo  ,  quando  la  eílou  com  todos 
feus  pumares  quintais  e  eirados  c  pertenças  ,  e  afi  aparto  a  minha  terça 
o  pumar  e  cafas  de  Villa  Viçofa  aíi  como  eu  o  comprei  e  aproveitei  di- 

go as  bemfeitorias  e  compras  que  iílo  he  patrimonial  porque  o  realen- 
go de  leu  fe  fqua  com  a  villa  e  porque  todo  iílo  he  fe  a  minha  terça 

couber  e  em  íva  ligitima  c  na  fazenda  que  da  Duquefa  ouver  íeja  mor- 
gado ho  aja  aquelle  meu  herdeiro  que  a  cala  de  direito  ouver  daver, 

e  aíi  Vai  de  boim  e  caias  devora  fe  couberem. 

Eu  ouve  em  cafamento  com  a  Duquefa  D.  Leonor  vinte  e  féis 
contos  de  maravedis  e  pello  creci mento  das  moedas  creceo  mais  em 
reis,  e  de  vinte  liií  contos  delles  fe  comprarão  o  conto  emeio  que  te- 

nho delRey  e  dous  ouve  em  dinheiro  e  o  mais  cm  prata  e  em  enxoval 
como  vai  aqui  em  hu  rol  afinado  por  mi ,  e  primeiro  que  fe  faia  parti- 

lha de  minha  fazenda  haó  de  aver  Theodoíio  c  Dona  Ifabel  tudo  iílo 

porque  he  leu  por  ferem  dotaes  que  haó  de  fer  primeiro  pagos. 
E  fe  meu  filho  herdeiro  quifer  pêra  íi  eíle  conto  e  meio  poderá 

pagar  a  lua  Lmaá  D.  Ifabel  des  contos  emeio  déreis  feoja  naó  tiver 
ávidos  em  cafamento  ou  de  outra  maneira  poderlhea  ficar  o  conto  e 
meio  todo  enteiro  de  renda  por  fer  eípalhado  por  minhas  terras  e  pêra 
fua  Irmaã  fera  milhor  dinheiro  e  pêra  quem  com  ella  caiar ,  porem  a 
miílcr  que  lhos  pagem  juntos ,  e  avendo  eíle  conto  deveo  também  fa- 

zer em  morgado. 
Os  charamelas  valem  muito  deveos  meu  filho  tomar  edar  porel- 

les  mil  cruzados,  e  fenaó  vendanos  mas  naó  tomando  meu  filho  todos, 
naó  aja  nenhíí  ajaos  quem  mais  der  por  elles  juntos  e  feja  feito  a  faber 
a  clRey  meu  Senhor  ou  a  eíTes  fenhores  de  Caíleiia ,  e  elles  faÓ  Galan- 

te ,  Martinho ,  Jacomc  ,  Hcronimo  ,  Cofmc  ,  Francifco  ,  Duarte  ,  pof- 
to  que  alguns  andaó  fora  do  oílieio  fe  os  tornarem  aora  ou  em  pou- 

cos dias  fe  refarão  pêra  valerem  o  que  diguo. 
Os  meus  Falcocns  e  Ailbres  íe  vendaó  o  milhor  que  puderem  , 

que  fe  diífo  tomarem  bom  cuidado  bem  valiem  ,  ou  os  tome  meu  filho 
no  que  valiem. Eu 
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Eu  troquei  por  authoridade  delRcy  meu  Senhor  a  portagem  def- 

ta  Villa  que  era  direito  real  por  a  renda  das  tendas  das  feiras  que  cite 
Confelho  tinha  ,  e  a  dita  renda  das  feiras  fleou  direito  real ,  porque  eu 
gaitei  dinheiro  em  lazer  as  ditas  tendas  onde  agora  faó  feitas ,  e  as  fís 
em  híí  chaó  que  comprei  a  Pedro  de  Chaves  creo  que  por  quatro  ou 
cinco  mil  reis ,  a  renda  deitas  feiras  he  direito  real ,  e  do  morgado , 
a  benfeitoria  fe  poderá  eítimar  ou  faberfe  pellos  livros  o  que  cuitou  e 
ilto  poderá  ler  de  partilha  c  latisfazendo  meu  rilho  erdeiro  as  partes 
poderá  dahi  por  diante  iicar  no  morgado. 

O  Doutor  Jam  Gil  Chantre  de  Lisboa  me  empreitou  mil  curza- 
dos  no  anno  de  quinhentos  e  dezouto  e  eu  lhe  dei  híí  defenbargo  meu  pê- 

ra lhos  pagar  Baitiao  Rodrigues  do  primeiro  dinheiro  do  anno  de  deza- 
nove ,  e  antes  de  comeifar  aver  pagamento  faleceo  e  querendo  ja  pagar 

naó  polfo  acabar  de  aver  detriminado  por  letrados  a  quem  devo  de  pa- 
gar porque  Pêro  Drago  leu  ibbrinho  c  outro  leu  fobrinho  me  reque- 

ria que  lhos  deífe  ,  dizendo  que  tem  o  meu  delembarguo  em  feu  po- 
der porque  fegundo  eu  faó  emformado  o  Chantre  tinha  pouca  fazen- 

da de  feu  património  que  herdace  de  feus  antepaíTados  em  toda  a  fazen- 
da que  tinha  houve  foi  da  renda  das  fuás  Igrejas  e  benefícios ,  que  dis 

fao  do  chaó trado  e  híía  Conezia  na  See  de  Lisboa ,  e  outra  Igreja  em 
barcelos  e  creo  que  outra  em  cheleiros  ou  nao  fei  onde  e  por  eíta  diver- 
íidade  de  benefícios  nao  ha  faber  homem  a  que  poíTa  pertencer  o  tal 
dinheiro  nenhu  dos  ioccíTorcs  nos  benefícios  me  requere  eíta  divida 
nem  moítrao  por  onde  deva  pertencer  mais  a  hu  que  a  outro  antes 
deixarão  aver  aos  fobrinhos  muita  fazenda  patrimonial  que  elle  tinha 
comprada  aíi  por  nao  faber  a  quem  o  devo  pagar  tenho  fopricado  ao 
Santo  Padre  pêra  fe  gaitar  em  algdas  obras  pias  polia  alma  do  dito 
Chantre,  vindo  provizaó  defua  Santidade  algíía  tenção  tenho  decon- 
lertar  na  orta  de  bem  catei  híí  muíteiro  pêra  os  frades  de  faó  Heroni- 
mo  e  por  algíía  Igreja  ou  outra  via  lhe  dar  algíía  renda  por  onde  fe 
mantiveíFem  façaíTe  o  que  for  mais  ferviço  de  noífo  fenor  por  concelho 
de  peííbas  de  conciencia  e  religiofos  conforme  a  provifaó  do  fanto  Padre 
e  deipendao-fe  eítes  mil  curzados  pollo  deicareguo  de  minha  conciencia 
ou  fe  faça  niíTò  aquillo  que  fe  achar  que  por  direito  fe  deve  fazer.  E  por- 

que f.  f.  o  nao  pode  afinar  mandou  amim  Ruy  Vas  Pinto  que  o  aííinaííe  a 
vinte  e  hum  dias  de  Dezembro  de  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  dous  annos. 

Carta  de  Eíitos  tirada  do  Oririnal ,  que  con  fervo  em  meu  poder,  e 

ma  deu  o  Padre  António  dos  Reys  da  Congregação  do  Orató- 

rio, digniffimo  Sacio  da  Academia  Real. 

DOm  Manuel  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  c  dos  Al  ganes  Num.  12  Q. 
daquem  ,  c  dal  leni  mar  cm  Africa  ,  e  Senhor  de  Cu  ince ,  e  da  C  lòn-       * 

quilta    navegação,  e  Comercio  deEthiopia,   Arábia,  Perfía  ,   e  da  In-  •    /   *• 
dia,  &c.  A  quantos  cita  no  Ifa  Carta  de  citação  per  éditos  virem  ,  ou 
delia  noticia  ouverem  fazemos  faber,  que  Dom  James  Duque  de  Bra- 
guança  nos  cmviou  dizer  per  leu  Procurador,  que  elle  fe  queria  livrar 

da 
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da  morte  da  Duqueza  Dona  Lianor ,  fua  molher ,  que  elle  diz ,  que 
matou  por  lhe  pecar  na  ley  do  cazamento ,  e  porque  elle  fe  queria  li- 

vrar ,  e  moílrar  por  fem  culpa  em  efta  noíTa  Corte  como  he  theudo  fa- 
zer pêra  o  que  lhe  nos  temos  dada  noífa  Carta  de  fegurança  ,  e  por 

quanto  pêra  fe  fobre  o  dito  cazo  hordenar  feito  ,  e  procellò  afy  ,  e  co- 
mo deve  lhe  era  neceíTario  ferem  citadas  as  partes  a  que  a  juíliça  per- 

tencer ,  e  por  ferem  taees  peífoas  ,  que  a  dita  citação  lhes  nom  pode 
fer  feita  em  peíToa  ,  como  fe  requer  nos  pedio  ,  que  lhas  mandahemos 
citar  por  noiías  Cartas  deditos  as  quaes  foífem  poílas  em  alguns  luga- 

res deftes  noífos  Regnos  mais  chegados  aos  Regnos  de  Caílella  dom- 
de  as  ditas  partes  poífaó  fer  fabedores  ,  e  vir  a  fua  noticia  efta  citação ; 
e  nos  viílo  feu  requerimento  avendo  refpeito  ao  que  dito  he  ,  e  por  al- 

guns juftos  ,  e  muy  oneílos  refpeitos,  que  nos  aiílb  movem  mandamos, 
que  paífem  noiías  Cartas  deditos  pêra  ferem  poílas  em  alguns  lugares 
do  eílremo  de  noífos  Regnos  ,  c  aífy  em  noífa  Corte  nos  lugares  acof- 
tumados,  porque  as  avemos  por  citadas  ,  que  do  dia,  que  poílas  forem 
a  quatro  mezes  primeiros  feguintes  ,  que  he  termo  conveniente  pêra 
que  vaa  a  noticia  das  ditas  partes  ,  e  os  que  as  virem  lho  bem  poderem 
noteflcar  emviem  feus  Procuradores  a  efta  noífa  Corte  ,  e  Caza  da  fo- 
plicaçaó  perante  o  noífo  Corregedor  dos  feitos  Civees  acuílar  o  dito 
Duque  fe  quizerem  por  rezao  da  dita  morte  honde  feraõ  ouvidos ,  e 
lhes  fera  feito  comprimento  de  juíliça,  fendo  certos,  que  fe  nom  em- 
viarem  feus  Procuradores  ,  que  a  lua  revellia  fe  procedera  em  o  dito 
feito  a  ter  final  fentença ,  e  de  como  efta  Carta  foi  poíta  a  porta  da 
noífa  Rellaçaó  a  vifta  do  povoo  mandamos  a  Gomes  Eannes  Efcripvam, 
e  Notário  em  noíía  Corte ,  que  faça  auto  publico  com  o  treslado  del- 

ia ,  c  fee  das  teftemunhas ,  que  forem  prefentes  pêra  paífado  o  termo 
mandarmos  proceder  no  feito  como  for  juíliça  ;  dada  em  a  noífa  Cida- 

de Devora  aos  xix  dias  do  mez  de  Fevereiro.  EIRey  o  mandou  per  o 
Doutor  Álvaro  Fernandez  do  feu  Dezembargo ,  e  Corregedor  cm  fua 
Corte  dos  feitos  civees  com  alçada.  Gomes  Eannes  a  fez  anno  do  Naf- 
cimento  de  Noífo  Senhor  Jefu  Chriílo  de  mil  e  quinhemtos  e  treze. 

Álvaro  Fernandez. 

Convenção  ,  e  ajujíe  da  Duqueza  D.  Joanna  de  Mendoça  com  o  Du- 
que D.  Theodofw  I.  em  que  je  chrigad  ,  Job  pena  de  vinte  mil 

cruzados ,  a  ejlar  yelo  Tejiamento  do  Duque  D.  Jayme 

Jeu  marido»     E/iá  no  Ârchivo  da  me/ma  Cajá, 
donde  o  copfcy. 

Num.  I30.  ÇAibao  quantos  eíle  eílormento  de  comeerto  virem  que  no  anno  do 

An.  1  C2  2.       v  ~  naíeimento  de  noífo  Senhor  Jefus  Chriílo  de  mil  e  quinhentos  e  trin- 
'  ta  c  dous  annos  aos  vinte  c  hum  dias  do  mes  de  Dezembro  nas  calas  do 

regengo   do  Duque  de  Bragança  ,  c  de  Guimaraens  &c.  noífo   Senhor 
neíla  Villa  de  Villaviçofa  cíiamdo  ahi  prefentes  a  Senhora  Duqueía  D. 

Joana 
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Joana  de  Mendoça  molher  do  dito  Senhor  ;  e  aíi  o  Senhor  D.  Theodo- 
iio  Duque  de  Barcelos  filho  do  dito  Senhor  Duque  por  clles  ambos 
juntamente  foy  dito  que  elles  virão  o  teltamento  que  ora  o  dito  Se- 

nhor Duque  de  Bragança  fizera  ,  e  íàbiaó  bem  o  que  fe  nelle  continha, 
e  a  elles  ambos  aprazia  deitarem  per  elle  ,  e  o  comprirem  inteiramente, 
c  naó  hirem  contra  elle  em  parte ,  nem  em  todo  mas  ante  o  compri- 

rem aíl ,  e  na  maneira  que  o  dito  Senhor  Duque  tinha  ordenado  ,e  qual- 
quer delles  que  fe  afanar  ,  e  naó  quiicr  citar  por  elle  ou  o  naó  cum- 

prir em  parte  ,  ou  em  todo  que  pague  de  pena  ao  que  por  elle  quiíer 
eítar  vinte  mil  cruzados ,  e  eíta  pena  levada  ,  ou  naó  levada  que  toda 
via  cite  contrato  fique  valiofo  ,  c  dilleraó  que  pediaó  a  EIRey  noííb 
Senhor  que  afy  o  mandaíle  comprir ,  e  guardar,  eque  afy  o  aprove, 
e  confirme ,  e  aja  por  bem  ,  e  por  firmeza  dello  afy  o  outorgarão ,  e 
mandarão  delo  ler  feito  eíle  eítromento  ,  teftemunhas  que  prefentes 
fbraó  Ruy  Vaaz  Pinto  Camareiro  do  dito  Senhor  Duque  de  Bragan- 

ça, e  Francifco  da  Cunha  fidalgo  do  dito  Senhor,  e  o  Leccnccado  Luis 
Leite,  eMeítre  Amrique  fiíico  do  dito  Senhor,  e  a  dita  Senhora  Du- 
quefa  aífinou  na  nota  por  lua  maó  ,  e  eu  Gaípar  Coelho  pubrico  no- 

tário em  a  dita  Viila  ,  e  ieu  termo  pelo  dito  Senhor  Duque  de  Bragan- 
ça ,  de  Guimarães  <f  c.  noííb  Senhor  que  eíle  eftromento  de  Contrato  , 

e  outro  tal  ambos  de  hum  theor  eícrevi ,  e  afinei  de  meu  publico  linal 
que  tal  lie. 

Carta  de  Doação  do  Duque  D.  TheoJofio  I.  a  Duqneza  D.  Jcanna 

de  Mendoça  ,  da  Viila,  e  Ca  fiel  lo  de  Alter  do  Chão  ,  com  ajua 

jurijdicçad  ,  e  de  quinhentos  mil  reis  de  renda,  OV.    E/lá 
no  Cartório  dj  me  ima  Ca) a  ,  donde  a  copiey. 

EU  o  Duque  de  Braguança  £:c.     Faço  faber   aos  que  eíta  minha ^(jm.  I  Z  I, 
Carta   de  Doação  virem,    que  por  quanto  o  Duque   meu  Senhor       * 

que  Deos  tem  ordenou  em  leu  teftamento  porcauía  de  concórdia  an-      *     '    '**' 
tre  mym  ,  eaDuqueía  minha  Senhora  que  cu  ouveíFe  ametade  da  fa- 

zenda patrimonial  ,  que  a  cila  podia  pertencer  por  f  aliciamento  do  di- 
to Senhor,  e  eu  lhe  ieixa.Te  em  lua  vida  delia  a  Yilla  Dalter  do  Chaó 

com  leu  Caftello  ,  ejurdiçaõ  ,  c  ali  y  LhedeíTe  quinhentos  mil  reis  cada 
anno  cm  ília  vida  nos  dinheiros  que  me  faó  aílentados  na  dita  Viila  do 
conto  e  mcyo  ,  c  da  Vidigueira ,  e  a  demaíia  lhe  prefizefle  pollos  dinhei- 

ros que  me  outrofy  faó  aílentados   oasíifas  de  Momíbrte.     E  por  ora 
citarmos  concertados  eu  ,  c  a  dita  Duqueza  minha  Senhora  fegundo  a 
cila  lhe  aprazei  a  largarme  a  dita  fua  metade  da  fazenda  patrimonial  que 
lhe  podia  pertencer.     E  diflb  temos  feito  contrato  conforme  ao  dito 

;nto  amym  apraz  de  lhe  fazer  doação,  edefeit  >  foço  adita  Du- 
queza minha  Senhora  cm  fua  vida  da  dita  Viila  Dalter  do  Chaó  com 

feu  Caftello,  ejurdiçaaó  Ovei,  e Crime,  refervando  para  my  a  alça- 
da do  eivei  que  cu  tenho  na  dita  Viila  por  ir. i  lhas  doações,   e  a 'IV  de 

1      dar  em  cada  hum  an  10  outrofi  em  ilia  vida  os  ditos  quinhentos  nul 

man.ira:  SS.  duzentos  e  lctenta  mil  reis  que  tc:iho  alíen- 
Tom.  IV.  M  tad<  s 
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tados  nas  fifas  da  dita  Villa  Dalter  e  duzentos  e  trinta  mil  reis  para  com- 
primento avera  dos  duzentos  e  ou  tenta  mil  reis  tenho  outrofv  affen- 

tados  nas  filas  deMomíbrte.  E  porem  mando  aos  Juizes,  e  juftiças  da 
dita  Villa  Dalter  que  metaó  depoífe  a  dita  Duqueía  minha  Senhora, 
ou  a  feu  fufficiente  Procurador  da  dita  Villa  Dalter  com  feu  Caftello , 
e  jurdiçaó ,  e  lhe  obedeçaó  em  tudo.  E  peço  outrofy  por  mercê  a  El- 
Rey  meu  Senhor  que  aprove ,  e  confirme  eíta  minha  Carta  de  Doa- 

ção afy ,  e  na  maneira  que  nella  fe  contem  ;  e  por  firmeza  dello  man- 
dei fazer  eíta  Carta  por  mym  afiinada  feita  em  Villa  Viçoía  a  cinquo 

de  Fevereiro  Baftiaó  Lopes  a  fez  anno  do  nafcimento  de  noíTo  Senhor 
Jeíu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  três  annos. 

Alvará  porque  ElKey  dá  de  ajfertt  amento  a  Dom  Jayme  trezentos 

mil  reis.   O  original  ejlà  na  Cafa  da  Coroa  ,  armário  ij,  ma- 
ço 2.  donde  ocyiey. 

Num.  IÍ2.  TJ^U  EIRey  faço  faber  a  quantos  eíle  Alvará  virem  que  avendo  ref- 

An  hai  J-4  peito  aos  merecimentos  de  Dom  James  meu  muito  amado  fobri- 
'^  nho  e  por  folgar  de  lhe  fazer  mercê  tenho  por  bem  e  me  praz  que  de 

Janeiro  que  ora  vem  do  anno  de  1^42  a  híl  anno  ele  aja  demy  e  te- 
nha em  cada  híí  anno  trezentos  mif  reis  dafentamento  e  por  lua  guar- 

da e  minha  lembrança  lhe  mandev  dar  diíTb  eíle  meu  Alvará  pelo  qual 
fe  lhe  fará  em  minha  fazenda  ao  dito  tempo  fua  provifam  em  forma 
pêra  aver  os  ditos  trezentos  mil  reis  dafentamento  como  afima  he  di- 

to e  eíle  quero  que  valha  poílo  que  nam  feja  paíado  pela  Chamcelaria 
fem  embargo  da  Ordenaçam.  Peio  Dalcaçova  Carneiro  a  fez  em  Lix- 
boa  a  20  dias  de  dezembro  de  1541. 

REY. 

Doação  de  hum  juro  que  a  Senhora  Dona  Vicencia  fez  a  fua  mÚy  a 

Duqueza  Dona  Joanna  de  Mendoça.  Original ,  que  copiey  do 

Archivo  da  SereniJJima  Ca/a  de  Bragança. 

Nlim.  I  !  ?.  T\*S°  eu  ̂ ona  Vicentia  filha  do  duque  debragança  dó  James  meu 
a  JL/fcnhor  que  por  eíle   por  mi  feito  e  afinado  faço  pura  e  imrevoga- 
An.  1554»  vel  doação  entre  vivos  valedoira  deite  dia  para  fepre  a  duqueza  debra- 

gança dona  Joana  minha  fenhora  e  mai  dos  oitenta  mil  reis  de  juro 
que  tenho  por  padrão  quebrados  no  almoxarifado  delvas  que  cóprei 
co  a  minha  ligitima  ao  cardeal  dó  afonio  que  quero  c  ei  por  be  que 
fua  fenhoria  os  aja  doje  por  diante  que  faça  do  dito  juro  como  de  cou- 
ía  lua  própria  para  o  que  lhe  cocedo  c  trefpafo  todo  ô  defeito  eauçao 
que  no  calo  tenho  e  pofo  ter  a  qual  doação  lhe  faço  por  certos  ref- 
peitos  judos  que  a  í lo  memove-aõ  e  peço  pormerce  a  elrei  meu  fíior 
que  ho  aja  aíi  por  be  e  que  cõfírme  eíla  doação  aíi  e  de  maneia  que 
nela  fe  contem  pira  que  em  todo  caio  valha  títefiha  força  e  vigor  fem 
embargo    de  qualquer  dcfjíio   que  tenha  aíi  de  faclo  como  de  direito efe 
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e  íe  enbargo  de  pofar  da  valia  de  fefenta  mil  reis  c  que  do  dito  juro 
mande  pafar  padrão  adita  fenhora  duquefa  minha  mai  feito  e  Vila  Vi- 
çofa  a  doibito  de  letembro  de  mil  e  quinhetos  e  trinta  e  quatro. 

DONA  VIGENTIA. 

Alvará  delRey  D.  João  III.  feire  precedência  dos  filhos  do  Duque 

de  Bragança.   E/lá  no  Cartório  da  dita  Ccja%  donde  o  copiey. 

EU  F.IRci  foço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  virem,  que  Por  ̂ -Miim    T  «  A 
guus  refpeitos  de  meu  ferviço  que  me  a  iifo  moverão  eu  mandei  34* 

fervir  no  bautifmo  do  Infante  D.  Telipe  meu  muito  amado  ,  e  prezado  An.  1555. 
filho  a  D.  Conftantino  ,  e  a  Dom  Fulgencio  meus  muito  amados  fobri- 
nhos.  E  pofto  que  no  dito  ferviço  parecefe  que  fe  declarava  alguíía 
precedência  em  leu  prejuízo.  Porquanto  minha  tenção  nom  foi,  nem 
ne  aminguoarlhes  nifto  ,  nem  em  nenhiia  outra  coufa  feus  merecimen- 

tos ,  mas  antes  acrecentarlhos ,  e  guardarlhe  inteiramente ,  feu  direito 
amim  apraz ,  e  por  efte  meu  Alvará  decraro  ,  que  hei  por  nenhuu ,  e 
de  nenhuu  vigor  nem  pofte  o  modo  que  no  dito  bautifmo  com  os  ditos 
meus  lbbrinhos  feteve,  nem  íc  poderaa  alleguar  contra  elles  holuguar 
em  que  então  foraó  ,  nem  por  iilb  receberão  diminuição  ,  nem  quebra 
alguua  em  lua  prefedencia  que  deverem  tecr  em  os  femelhantes  lugua- 
res ,  mas  antes  lhes  fique  relguardada  toda  fua  auçaó ,  e  direito  como 
fe  lio  auto  que  no  dito  bautifmo  do  infante  meu  filho  fe  fez :  nao  fo- 

ra ,  e  por  fua  guarda  lhe  mandei  dar  efte  meu  Alvará  ,  o  qual  quero  ,  e 
me  praz  que  valha  como  fefoílc  carta  por  mim  aílinada ,  caífellada  de 
meu  fello  fem  embarco  de  minha  ordenação  em  contrario  no  livro  2. 
titulo  20.  que  defende  ,  e  manda  que  nao  valha  Alvará  cujo  cífeito 
aja  de  durar  mais  de  hum  anno ,  e  de  todallas  claufulas  delia  a  qual  que- 

ro ,  e  me  praz  que  a  ifto  nao  aja  luguar  ,  nem  fe  entenda,  c  fem  em- 
bargo defte  nao  fer  paffado  por  cila.  O  Secretario  Francifco  Carneiro 

o  fez  em  Évora  avj.  de  Junho  de  mil  c  quinhentos  e  trinta  etres. 

Carta  V atente  a  D.  Conjlantino  deVice-Rey  da  índia,  Original. 

DOm  Sebaitiaõ  per  graça  de  Dcos  Rey  de  Portugal  ,  e  dos  Algar-  ]VJym.  I  X  Ç 
res  da  Quem  c  da  Lcm  Maar  em  Anriqua,  Senhor  de  Guine,  c  "4 

da  Conquilta  navegação  Comercio  de  Ethiopia,  Arábia,  Pedia  ,  c  da  An.  155  °. 
índia,  <S:c.  laço  faber  a  vos  meus  Capitares  das  minhas  fortalezas, 
que  tenho  na  índia,  c  nas  outras  partes  de  fora  dela  Alcaides  mores, 
Veedores  dj  minha  fazenda  ,  Feitor:; ,  e  todos  outros  Oíhciaes  ,  e gen- 

te que  nasditas  fortalezas  tenho,  e  ao  diante  nellas  eftiveçem,  e  aos 

Capita  \'aos ,  e  navios,  que  ora  envio  nefta  Armada,  equo,  an- 
ím  nasnaos,  e  navios,  que  tenho  nadi  .1  índia,  1  ;  •  .  Cavo- 

leir.)-;,  Efcudeiros ,  Meftrcss  Pilotos,  hos,  Marinheiros,  Bon> 
bardares  bnmés  darmas,  officiaes,  eopmpanl  i,  c  todas  outras  peiloas, 

Tom.  IV.  M  u  que 
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que  ora  envio  nefta  armada  ,  c  nas  diclas  partes  da  índia ,  e  em  quaef- 
qucr  outras  partes,  que  de  fora  dela  andarem  ,  e  efti  verem  ,  e  a  todos, 
e  a  quaeíquer  outros  a  que  eíla  minha  Carta  de  Poder  for  moftrada , 
que  pela  muita  confiança,  que  tenho  de  Dom  Confrantino  meu  mui- 

to amado  íbbrinho  o  envio  ora  por  meu  ViíTo  Rey  das  diclas  partes  da 
índia ,  e  por  conhecer  dele  ,  que  nifto ,  e  em  toda  outra  couza  ,  que 
lhe  encarregar  me  faberâ  muy  bem  fervir  ,  e  dar  de  ú  toda  booa  conta , 
e  recado  ,  e  por  lhe  fazer  honra ,  e  merce  nefta  viagem  em  que  tanto 
confifte  o  bem  ,  e  aíbfeguo  das  couzas  da  dicla  índia  ,  o  encarreguo  de 
Capitão  moor  de  toda  a  dicla  frota  ,  c  armada  ,  que  ora  envio  a  índia 
para  nela  aver  de  ficar  por  meu  Viílb  Rey  ;    E  porem  volo  notefico 
aííi ,  e  vos  mando  a  todos  em  geral ,  c  a  cada  hum  de  vos  em  efpecial 
que  em  todo  o  que  por  ellc  vos  for  requerido,  e  de  minha  parte  man- 

dado cumpraes  ,  e  façacs  inteiramente  íeus  requerimentos,  e mandados, 
aíTi ,  e  taó  inteiramente  ,  e  com  aqueila  deligeneia  ,  e  boó  cuidado  ,  que 
de  vos  confio  ,  e  como  o  fareis  fe  por  mim  em  peífoa  vos  foífe  diclo  ,  e 
mandado  porque  aífy  o  ev  por  bem  ,  e  meu  lerviço ,  e  aquelles  que  af- 
fy  o  fizerdes  ,  e  cumprirdes  como  deveis  me  fareis  muito  lerviço,  e  os 
que  o  contrairo  fizerem  ,  que  naó  eípero  me  deferviraó ,   e  lhes  darei 
por  iífo  aquelles  caftiguos ,  que  por  taaes  cazos  merecerem.   E  porque 
as  couzas  de  meu  lerviço  fejao  guardadas  ,  e  feitas  co?ro  devem  aíTy  nas 
diclas  fortalezas ,  como  na  armada ,  que  leva ,  e  por  tal  que  fejaó  cof- 
tigados  aquelles ,  que  alguus  malefícios ,  e  delicies  cometerem  contra 
meu  lerviço  ,  aflV  no  maar  ,  como  na  terra  ,  e  em  qualquer  parte  que 
minhas  gentes  eftiverem  ora  fejao  de  meus  naturaes ,  ora  de  m  jus  fub- 
tliclos  das  diclas  partes  da  índia  em  quaeíquer  cazos  ,  que  acontecer  pof- 
faó  }  lhe  dou  poder  ,  e  alçada  íbbre  todos  os  Capitães  das  diclas  forta- 

lezas ,  edaspeífoas,  que  nela:;  eftiverem,  eque  forem  na  armada,  que 
ora  leva  ,  c  Capitães  das  armadas  ,  que  laa  ancaó  ,  e  febre  toda  a  gen- 

te, que  laa  traguo  ,  e  ao  diante  trouxer  ,    e  fobre  quaefquer  outros 
meus  fnbditos  de  qualquer  calidade  ,  e  condição  ,  que  fejao.     Da  qual 
em  todos  os  cazos  aífy  Civeis ,  como  Crimes  ate  morte  natural  inclu- 
live  ufarâ  inteiramente ,  e  fe  darão  a  eixecuçoó  feus  juizos ,  e  manda- 

dos fem    dele  mães  aver  appelaçao  ,  nem   agravo  ,  e  fem  tirar  ,  nem 
aceptoar  peífoa  algufía  em  que  o  diclo  poder  ,  e alçada  fenaó  entenda, 
porque  fobre  todos  ,  e  cada  liuum  deles  ulara  do  diclo  poder ,  e  alçada, 
porque  confio  dele  ,  que  em  tudo  fará  o  que  com  razaó  ,  e  juftiça  de- 

va fazer.     Outro  íi  lhe  dou  poder,  que  nas  couzas  de  minha  fazenda, 
aíTi  naquellas  que  tocarem  as  compras,  c  vendas  de  minhas  mercadorias, 
e  carregua  das  nados ,  como  de  toda  outra  couza  ,  que  a  bem ,  e  provei- 

to de  minha  fazenda  toquar  ,  ele  veja  ,  ordene  ,  e  faça  o  que  bem  vií- 
to  lhe  for ,  e  ouver  mães  por  meu  lerviço  ;  e  mando  aos  diclos  meus 
Veedores  da  fazenda,  Feitores,  Scrivacs  de  minhas  feitorias  ,  aííi  aquel- 

les que  agora  laa  eftaó ,  como  os  que  de  câ  vao  ordenados  para  laa  fi- 
carem ,  como  também  a  todos  os  outros  ,  que  pelos  tempos  forem  em 

quanto  ele  nas  ditas  partes  andar  por  meu  Vi  to  Rey  ,  e  em  qualquer 
outra  parte  pofto  que  fora  da  índia  ieja  ,  c  minhas  gentes  ,  e  mercado- 

rias eíliverem  ,  que  todo  o  que  por  ele  lhes  for  requerido  ,  e  de  minha 

parte 
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parto  mandado  accrqua  de  minha  fazenda  ,  gaftos ,  e  deípeza  dela ,  e 
em  toda  outra  cousa  que  a  ela  tocar  o  cumprao  ,  e  façaó  aíi  como  o 
lanaõ  ,  e  compririaó  fe  por  mim  em  pcíToa  ,  e  por  meus  mandados  lhes 
folie  mandado ,  porque  para  todo  lhe  dou  inteiro  poder  ,  e  íuperiori- 
dade  fob  as  penas  que  por  elo  lhes  pofer  ,  quando  a  íeus  mandados  fo- 

rem negligentes  ,  ou  os  naô  comprirem  ,  asquaes  pennas  ,  quaefqucr 
que  fejaó  ali  fobre  os  corpos  ,  como  fobre  as  fazendas  dará  a  eixecu- 

5  fegundo  ,  que  bem  vifto  lhe  for  com  todo  o  poder  ,  c  alçada  ,  que 
porefta  Carta  lhe  dou  ,  porque  afi  he  em  todo  minha  mercê,  outroíi 
lhe  dou  poder,  que  nos  cazos ,  que  lhe  parecerem  ,  que  comprem  por 
meu  ferviço,  ele  polia  remover,  e  tirar  Capitães  das  fortalezas,  c  das 
nãos ,  ali  das  que  vaó  para  a  carregua  das  mercadorias ,  como  para  fi- 

car darmada  ,  e  aíi  tirar  Feitores  das  feitorias,  c das  ditas  nãos,  Scrivaés 
das  ditas  feitorias,  e  de  todos  outros  ofricios  afi  da  fazenda,  como  da 
juftiça  quando  fizerem  tacs  cazos  porque  com  direito  devaó  fer  fora 
dos  ditos  officies ;  pofto  que  per  meus  mandados ,  e  ordenança  de  que 
vaó  ordenades ,  e  poer  outros  quaes  bem  vifto  lhe  for  ,  e  que  melhor 
mepoílaò,  efaibao  fervir,  porque  coríio  dele  que  quando  o  fizer  fera 
com  cauzas  inflas ,  e  taes  porque  o  deva  aíy  fazer  por  meu  ferviço,  e 
deite  poder  ,  calçada  ,  que  lhe  dou  em  todos  os  cazos  aqui  declarados, 
eemquaefquer  outros,  que  acontecer  poflaô  ey  por  bem,  eme  praz, 
que  uze  em  quanto  andar  por  meu  Vilb  Rey  nas  ditas  partes  da  índia, 
e  nas  outras  ainda  que  fora  dela  fejaó  ,  e  pofto  que  andando  laa  ou- 

tros Capitães  mores  com  minhas  frotas  ,  e  armadas  envie  ,  porque  ci- 
tes taaes  ,  e  quantos  quer  que  forem,  quero,  e  mando  ,  que  em  todo 

lhe  obedeça,  e  eftem  debaixo  defua  jurifdiçã ,  e  cumprao  em  todo  ,  e 
por  todo  icus  requeiimentos  ,  c  mandados  aíi  nas  cotizas  da  paaz  ,  como 
nas  da  guerra  ,  c  em  quaefqucr  outras ,  que  por  ele  lhe  fejaô  requeridas, 
e  de  minha  parte  mandadas  fob  as  remias  que  nos  corpos  ,  e  fazendas 
lhe  forem  polias,  as  qur.es  nos  culpados  mandara  dar  aeixecuçã  fegun- 

do o  poder,  calçada,  que  por  efte  lhe  dou.  Outrofi  lhe  dou  compri- 
do poder  que  ele  poffa  fazer  guerra  ,  e  mandar  fazer  por  maar,  e  por 

terra  a  todos  os  Reys  ,  e  Senhores  da  índia,  e  das  outras  partes,  que  de 
fora  dela  fejaó,  eque  lhe  parecer ,  que  por  mães  feguro,  e  alento  das 
couzas  de  meu  ferviço  fe  deve  fazer,  e  depois  de  lie  ter  começada  a 
fazer  a  dicla  guerra  lhes  poffa  dar  tregoa  por  aquclle  tempo ,  que  lhe 
bem  parecer,  e  com  todos  os  fobreditos  Reis,  e  Senhores,  ceada  hutí 
deles  poderá  fazer  cm  meu  nome  paaz,  eaílento  damizade  como  bem 
vifto  lhe  for  ,  e  por  meu  ferviço  lhe  parecer  que  o  deve  Jazer  com  aquel- 

les  pactos,  condjço"s,  e  clauzulas  que  mães  proveitozo ,  e  meu  fervi- 
ço lhe  parecer,  e  os  alentos  ,  e  capitulações,  que  fobre  elo  alentar, 

capitular,  e  fizer  comprirei ,  manterei,  e  farei  comprir,  manter,  e  guar- 
dar em  todo  ,  e  por  todo  como  nas  Capitulações ,  e  alento,  que  delo 

I  t  for  declarado  ,  e  conteúdo  aíi  como  eu  o  riria  fe  ror  mim  nv.-i- 
mo,  eprezente  minha  peíToa  fofle  capitulado,  eafentado  abooa  fee, 
ciem  cautela,  engano,  nem  malícia  comprindo  porem  ,  efatis&zen- 
do  os  Reys,  e  Senhores  com  quem  a  dita  paaz,  e  amizade  afentar  em 
todo  o  que  poiaa  ditas  capitulações,  e  alentos  forem  anúm  obrigados comprir, 
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comprir  ,  e  accrqua  delo  pofia  fazer  ,  e  faça  o  que  por  mães  meu  fer- 
viço  ouver ,  porque  para  todas  as  fobreditas  couzas  ,  e  cada  huíía  de- 
Jas  lhe  dou  comprido  poder  *  e  mando  efpccial  ,  e  eíle  mefmo  poder 
lhe  dou  naquelles  que  a  íua  chegada  achar  em  alguua  quebra ,  ou  guer- 

ra com  minhas  gentes.  Outrofy  mando  a  todos  os  ditos  Capitães  das 
minhas  fortalezas  ,  Alcaides  mores  delas ,  Capitães  das  nãos  ,  e  navios 
de  qualquer  forte,  e  caiidade  que  fejaó  ,  Feitores,  Scrivaés  ,  e  todos 
outros  meus  ofliciaes  da  fazenda  ,  e  juíliça  ,  Gente  darmas  ,  Pilotos, 
Meítres  ,  Marinheiros  ,  Bombardeiros  ,  e  todas  outras  peííbas  ,  que  lo- 
guo  como  o  dito  D.  Conftantino  meu  Viíb  Rei  chegar  a  índia,  eef- 
ta  Carta  lhes  for  moftrada  lhe  obedeçaó  ,  e  o  leixem  uzar  de  todo  efte 
poder ,  e  alçada  ,  e  naó  a  outro  alguu  fob  as  pennas  eiveis  ,  e  crimes  , 
que  por  elle  lhe  forem  polias ,  as  quaes  em  todo  dará  a  eixecuçaó  na- 

quelles ,  que  nelles  encorrerem  ,  fem  mães  appelaçaó ,  nem  agravo  co- 
mo aqui  he  conteúdo.  Porem  lhe  mandei  dar  deite  poder  ,  Jurdiçaó , 

e  alçada ,  que  lhe  aífy  dou  efta  Carta  aífellada  do  meu  feio  pendente 
para  por  ella  uzar  como  aqui  he  conteúdo.  E  vos  mando  a  todos  em 
geral,  e  a  cada  huú  de  vos  em  efpecial ,  que  lhe  obedeçaes  ,  e  em  todo 
cumpraes  feos  juizos  ,  fentenças  ,  e  mandados  ,  e  efta  minha  Carta  co- 

mo nclla  fe  contem ,  porque  aíi  hê  minha  merec.  Dada  em  a  Cidade 
de  Lixboa  a  três  dias  do  mes  de  Março.  Pantaliaõ  Rebelo  a  fez  ,  anno 
do  Nafcimcnto  de  NoíTo  Senhor  Jefus  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e 
cincoenta  e  oito. 

RAYNHA. 

Carta  porque  EIRey  manda  aos  Capltaens  das  Fortalezas  da  índia 

as  poffaô  entregar  à  ordem  do  Vice-Rey  Dom  Conjiantino. 
Original ,  que  tenho. 

Dlt.  D.I  ̂   J.  T>Om  Sebaftiaó  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugal  e  dosAlgarves 

An.  JÇÇ8.  J_>- daquem,  e  da  Lem  maar  emAífriqua  Senhor  de  Guine  e  da  Con- quifta  navegaçam  Comercio  deEthiopia,  Arábia  Períia  e  da  índia  &c. 
1  aço  faber  avos  meus  Capitaens  das  minhas  fortalezas  da  índia  que  ora 
nelas  eftays  ,  e  ao  diante  elHverdes  que  por  no  preito  ,  e  menajem  que 
ora  me  tendes  feito  e  aveis  de  fazer  das  ditas  fortalezas  ler  declarado 

que  as  naó  entregareis  falvo  amim ,  ou  a  quem  vos  aprefentar  minhas 
Cartas  pormjm  afinadas  e  afeladas  com  o  meu  feio  fegundo  comprida- 
mente  he  conteúdo  na  dita  menagem.  Porque  fe  poderia  oferecer  cafo 
que  Dom  Conftantino  meu  muito  amado  fobrinho  que  ora  envio  a 
elías  partes  por  meu  Viíb  Rey  vosniandafe  por  meu  ferviço  que  entre- 

gai eis  as  dietas  fortalezas  no  alto  c  no  baixo  delas ,  e  por  acerqua  difo  fe- 
naô  òfetecef  álgutía  duvida.  Pelo  que  he  conteúdo  nadi.^a  menajem, 
ey  nor  bem  e  vos  mando  a  todos  em  geral  ,  e  a  cada  huíí  de  vos  em  ef- 
p:df1  ,  que  fendo  cafo  que  o  diclo  Vifo  Rey  vos  mandafe  que  tOS 
entregaíeis  as  dietas  fortalezas  a  qualquer  outra  pcílba  vos  todos,  e  ca- 

da huu  de  vos  as  entregueis  no  alto,  e  no  baixo  delas  ftfcjueks  pcílbai 
que  ele  por  fua  Carta  afinada  por  ele ,  e  afelada  do  feio  de  minhas  ar- 

mas 
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mas  vos  mandar  que  as  entregueis  afy  como  o  farieis  aquela  pcíToa  que 
nos  aprefentafe  Carta  minha  afinada  pormjm  ,  ealeelada  do  meu  feio 
fiem  embargue  de  na  dieta  voila  menajem  dizer,  e  ier  declarado  que  as 
entregueis  a  mim  ,  ou  a  quem  vos  aprefentar  minha  Carta  por  mjm  afi- 

nada, e afectada  do  meu  feio,  edetodalas  outras  claufulas  nela  conteu- 
das,  porque  nelta  maneira  o  ev  afim  por  meu  Íerviço  viíta  a  diftancia 
que  ha  de  meus  Regnos  as  dietas  partes  da  índia  por  onde  cm  outra 
maneira  fe  deve  prover ,  c  vos  cobrareis  a  dicla  Carta  perque  afv  o  di- 
cto  Viio  Rey  meu  Capitam  moor ,  e  Governador  volas  mandar  entregar, 
e  conhecimento  publico  da  que  fizerdes  a  peffoa  que  vos  ele  mandar 
que  as  entregueis  ,  e  pola  dieta  Carta  ,  e  eítromento  vos  ey  por  dei  obri- 

gados do  ditto  preito,  e  menajem  que  polas  dktas  Capitanias  me  ten- 
des feito,  caveis  de  fazer  afi  como  íeamjm,  ou  por  minha  Carta  afi- 

nada pormjm,  ealeelada  do  meu  feio  as  entregafeis.  Noteíicovolo  afy 
todo  o  acima  diclo  ,  e  vos  mando  que  cita  minha  Carta  cumpraes ,  e 
guardeis  como  fe  nela  contem  porque  afy  o  ey  por  muito  meu  íervi- 

ço. Dada  na  Cidade  de  Lixboa  a  três  dias  do  mes  de  Março.  Panta- 
liam  Rebelo  a  fez  amo  do  Nafeimento  de  NoíTo  Senhor  jefu  Cluiíto 
de  mil  e  quinhentos  c  cincoenta  e  oito. 

Carta  de  Camereiro  mbr  delRey  D.  Joaõ  III.  a  D.  Conjlantino , 
livro  71  dajiia  Chancellarla  yag.  24 j  ,  donde  atirey. 

DOm  João  &c.  A  quantos  cita  minha  Carta  virem.  Faço  faber  quer}:»,  n    1  2  c 

havendo  Ku  refpeito  ao  conjunto  devido  que  comigo  tem  Dom         *  *  J 
Conítantino  meu  muito  amado  fobrinho  c  os  merecimentos  de  lua  pcf-  An.  15$7- 
foa  e  alfy  aos  muitos  ferviços  que  metem  feito  e  eípero  que  ao  d  can- 

te me  faça  e  havendo  iíib  melmo  refpeito  a  elle  ter  toda' las  cal' idades 
que  devem  ter  as  peílbas  que  nos  oílicios  mayorcs  de  minha  Cala  me 
fervirem  e  principalmente  naquelles  que  a  my  e  a  meu  Íerviço  liam  de 
andar  mais  chegados  e  por  confiar  dei 3 c  que  naquelle  em  que  o  pozer 
me  lenira  aTy  bem  c  honradamente  e  com  tanto  amor  c  ficldade  e  bom 
cuidado  como  eu  feia  delle  bem  fervido  cátodo  meu  contentamento 

por  todos  eíles  refpcitos  pellos  quaes  com  muita  rezam  lhe  cabe  toda 
merce  e  polia  muito  boa  vontade  que  lhe  tenho  e  por  folgar  de  niílo 
Ília  fazer  lhe  dou  c  faço  merce  do  orneio  de  meu  Camareiro  mor  com 
todas  as  priheminencias  fuperioridades  mando  e  jurdiçam  graças  liber- 

dades franquezas  c  privilégios  que  ao  dito  offieio  Iam  ordenados  c  com 
que  lempre  lerviram  os  Camareiros  mores  dos  Reys  deites  Reynos  e 
com  a  tença  ordenada  de  cem  dobras  de  trezentos  e  fetenta  reis  dobra 

em  cada  hum  anno  e  com  asproçoes  p  -rcalfos  intereces  que  direitamen- 
te lhe  pertencem  e  como  fempre  houveram  ediTo  uzaram  os  Camarei- 
ros mores  dos  Revs  deites  Reynos  e  milhor  fe  elle  com  direi  lo  me- 

lhor p  pode  haver  e  de  todo  uzar  e  mando  por  efta  Carta  ao  Barani 
Dalvito  Vedor  de  minha  fazenda  que  adita  tença  ordenada  das  ditas 

cem 
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cem  dobras  lhe  mande  aílentar  nos  livros  de  minha  fazenda  de  Janeiro 
que  hora  paíTou  dcíle  anno  prezente  de  mil  quinhentos  íincoenta  e  íc- 
te  em  deante  c  dehy  em  diante  lha  mande  defpachar  em  cada  hum  an- 

no em  lugar  honde  feja  bem  pago  e  por  eíla  Carta  o  hey  por  metido 
em  políe  do  dito  orneio  fem  para  ello  entrevir  nem  íer  neceílario  nem 
hum  meu  official  que  a  dita  poífe  lhe  dè  porque  aTy  o  hey  por  bem  e 
me  praz  e  mando  a  todos  meus  officiaes  que  nora  fam  c  ao  deante  fo- 

rem que  íejam  dajurdiçam  do  dito  officio  de  meu  Camareiro  mor  que 
lholeixem  fervir  e  delle  uzar  e  dajurdiçam  mando  e  fuperioridade  del- 
le  e  em  todo  cumpram  inteiramente  feus  mandados  aíTy  como  devem  e 
Iam  obrigados  a  fazer  e  lhe  leixem  haver  todos  os  proes  percalfos  inte- 
reces  que  ao  dito  officio  fam  ordenados  e  direitamente  lhe  pertencerem 
fem  niífo  lhe  poer  duvida  nem  embargo  algum  porque  aíTy  he  minha 
mercê  e  o  dito  Dom  Conílantino  jurara  em  minha  Chancellaria  aos  fan- 
tos  Evangelhos  que  bem  e  verdadeiramente  firva  o  dito  officio  guar- 

dando a  mim  meu  íerviço  e  em  todo  o  que  ao  dito  officio  tocar ,  e  per- 
tencer muy  inteiramente  o  que  deve.  Dada  na  Cidade  de  Lisboa  a  fin- 

co dias  do  mez  de  Mayo.  Pantaliam  Rebello  a  fez  Anno  do  nafei- 
mento  de  Noflb  Senhor  Jefu  Chriílo  de  mil  quinhentos  fincoenta  e 
fete. 

Minuta  do  Contrato  do  Caf amento  de  D.  Çonfiántinò\  E/lá  no  Ar- 
cluvo  da  Caf  a  de  Bragança ,  donde  o  coj.  iey. 

NfuíTl    T  2  6    Ç  Aibaó  quamtos  efte  eílromento  de  dote  ,  e  arras  virem  ,  que  no  an- 

'      *     '  v3no  doNafcimento  de  Noífo  Senhor  Jefu  Chriílo  de  1562  aos  tan- 
An.  Ij 02.      tos  jjas  jg  ta[  mcS5  e  em  tal  logar  nas  Cazas  defoaó  ,  eílando  ahj   de 

prezente  o  Senhor  Dom  Coítantino  ,  filho  do  muy  Illuítriffimo    Se- 
nhor Dom  Jaynics  ,  Duque  de  Bragamça  ,  que  eílaa  em  gloria  ,  e  bem 

aííi  o  Senhor  Dom  Manoel  de  Menezes  ,   Dayam  da  Capella  delRey 
noífo  Senhor  ,  pello  qual  foy  aprezentada  huma  procuraçam   da  muy 

Illuílre  Senhora  Marqueza  de  Ferreira  fua  Irmaa,  cujo  theor  he  o  í Se- guinte (aqui  fe  treladarâ  de  verbo  ad  verbum.  )     E  aprezentada  logo 
pello  dito  Senhor  D.  Manoel  foy  dito  en  nome ,  e  como  Procurador 
da  dita  Senhora  Marqueza  ,  que  ella  eírava  concertada  de  cazar  a  Se- 

nhora D.  Maria  fua  filha  com  o  dito  Senhor  D.  Conílantino  ,  que  pre- 
zente eílava  ,  eque  fazendo-fe  o  dito  cazamento,  e  fendo  paliados  por 

palavras  de  prezente ,  fegundo  mandamento  da  Saneia  Madre  Igreja 
lhe  prometia  em  dote,  e  cazamento  trinta  mil  cruzados  polia  maneira 
feguirite.  S.  por  duzentos  e  cincoenta  mil  reis  de  temça  de  juro  a  rezaó 
d:  doze  mil  quinhcmtos  reis  o  milheiro  nosquaes  fe  montão  fete  mil  c 
quatrocentos  trinta  e  fete  cruzados  e  meyo  ;  e  por  as  herdades  do  lugar 
deTalega  termo  Dolivcnça ,  que  fe  chama  de  Payares,  c  polia  herda- 

de ,  que  fe  chama  de  Corifqo  ,  e  por  trinta  jumtas  de  terra  e  foro  de 
hum  moinho ,  que  tudo  eílaa  jumto  do  dito  logar  de  Talega  ,  c  por 
outra  herdade  no  termo  Devora,  que  eílaa  a  Peramanqa  que  chamaó 
o  Olival  com  o  foro  de  hum  moinho ,  c  aííi  mães   outra  herdade  no 

termo 
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tcnr.o  dagoa  dos  pexes  a  que  chamaó  dos  agudos,  c  o  foro  que  eítaa 
pegado  com  cila  com  leu  pomar  ,  c  mais  acenha  do  Coita  tudo  jun- 

tamente cm  leis  mill  cruzados.  Item  em  prata,  e  joyas  quatro  mill , 
e  quinhentos  cruzados.  Item  em  vertidos,  movell  ,  e  dinheiro,  que 
ha  de  dar  o  Senhor  Comde  de  TeintugaU  oito  mill ,  c  nove  ccmtos , 
c  vimte  dous  cruzados,  e  mcyo  ,  que  ao  todo  fazem  íbma  de  vimte 
leis  mill,  oito  cemtos  fefenta  cruzados,  e  os  tres  mill,  e  cento  qua- 

renta cruzados  que  faltam  para  comprimento  dos  ditos  trimta  mill  cru- 
zados aveia  o  Senhor  Dom Coníiantino  poríallecimento  da  Senhora  Mar- 

queza  ,  e  fe  obriga  a  dar  logo  tanto  que  forem  pafTados  os  padroens, 
e  eferituras  das  eh  tas  herdades  ,  e  por  cilas  o  ha  por  metido  de  polle 
reall  ,  e  acTuall  fem  mais  outra  autoridade  de  juftiça  ,  e  demite  de  ij 
todo  o  direito  ,  que  nos  ditos  juro  ,  e  herdades  them  ,  c  o  trefpafla  no 
Senhor  D.  Coníiantino,  e  as  mais  peças  de  movell  lhe  entregara  quan- 

do tomarem  fua  Caza  ;  E  logo  pello  Senhor  Dom  Coníiantino  foi 
dito ,  que  açcptava  o  dito  dete ,  que  acima  fiqua  decrarado  ,  e  prome- 

tia de  arras  a  Senhora  D.  Maria  a  terça  parte  do  dito  dote ,  que  iàó 
dez  mill  ciuzadcs  ,  e  porem  nom  lera  obrigado  a  pagar  mais  que  a 
terça  parte  do  que  tiver  recebido  ao  tempo  ,  que  fe  ouverem  de 
pagar  (  as  quaes  arras  avera  a  Senhora  D.  Maria  quer  o  hy  aja  filhos 
quer  os  naó  aja  de  amir  ambos.}  Para  fegurança  das  quaes  diíTe ,  que 
lhe  aprazia  como  de  leito  aprove  de  depozitar ,  e  pôr  em  maô  defoaó 
pedraria  ,  que  valia  a  dita  terça  farte  do  dito  dote  para  que  de  lua 
maõ  fe  pague  imo,  ou  propriedades  que  o  valhaÔ  ,  e  que  ambos  af- 
femtarem  de  comprar  para  fegurança  das  ditas  arras ,  às  quaes  proprie- 

dades ,  e  juro  o  Senhor  D.  Coníiantino  nom  poderá  vender,  nem  por 
via  outra  algua  trefpanar  em  peíloa  algua ,  e  ficaram  ,  c  gozaram  do 
privilegio  de  beens  dotaes  ,    e  bem  aííi  dille  que  lhe  aprazia  de  nom 

der  outro  lj  ,  nem  cmlhear  o  dito  juro  ,  e  propriedades  ,  que  lhe 
afíi  ao  prezente  dotao  por  via  alguma,  e  ficarem  fem pre cm  beens  do- 

poíto  que  extinudos  fejaó.  É  bem  aííi  dille,  que  lhe  aprazia  de 
depozitar  em  maõ  de  foaó  todo  o  dinheiro  que  o  Senhor  Conde  de 
TêntugáU  ha  d:  dar  para  que  delle  fe  compre  outro  fj  juro  ,  ou  her- 

dades, as  quaes  hcarao,  e  feraó  beens  dotaes  ,  e  quanto  ao  mais  dote, 
que  receber  em  movell  ,   e  jovas  de  prata  ,  e  ouro  obriga  todos  feus 

is  movens  ,   e  de  rais  aos  fazer  boons  ,  e  fem  letigio  — *  a  Senhora 
Donna  .Me; ia,  para  que  cila,  ou  feus  herdeiros  por  feu  falecimento  ii- 

;n  inteiramente  com  todo  o  dito  feu  dote  que  tiver  rendido  o  Se- 
nhor D.  Coníiantino  com  fuás  arras  ,  c  o  acquerido  todo  que  fe  ac- 

querir  durante  o  matrimonio  fe  partira  de  por  meyo  entre  o  que  vivo 
ficar ,  e  os  herdeiros  do  que  faUecer  \  e  logo  pello  dito  Senhor  Dom 
Manoel  de  Menezes  foi  logo  aprezgmtado  huu  eílromento  de  dote,  e 
obrigação  do  Senhor  Dom  Álvaro  cm  o  quall  fe  coníhcm  ,  que  clle 
fe  obriga,  e  Ih:  apraz,  que  fendo  cazo  ,  que  os  ditos  trinta  mill  ci  u- 
zados  contheudos  neíle  dote  naó  caibao  nas  legitimas  a  Senhora  D. 
Maria  ,  que  lhe  peitence  do  Senhor  Marques  feu  Pay  ,  que  cila  era 
gloria  ,  e  pejla  legitima,  e  terça,  que  ha  daver  por  fallecimento  àx 
Senhora  Marqueza  fua  May  ,  que  a  clle  lhe  apraz  que  eíle  dote  dos 

Tom.  IV.  N  trimta 
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trimta  mill  cruzados  fe  perfaçom  compridamente  pella  íuas  legitimas 
que  danbos  lhe  pertemce  aver  ,  e  por  quanto  ao  prezente  nom  he  de 
idade  de  vim  te  cimqo  annos  perfeitos  pede  a  EIRey  N.  Senhor  lhe 
fupra  a  dita  idade  ,  e  ratifique  a  dita  doação ,  e  obrigação  que  faz  a 
Senhora  D.  Maria  fua  Irmaa ,  e  aja  por  firme  a  dita  doação  ,  que  lhe 
aíTi  faz  de  tudo  o  que  faltar  para  comprimento  do  dito  dote  ( o  quall 
eftromento  fe  treladará  nefte  dote  de  verbo  ad  verbum  juntamente  com 
o  foprimento  de  idade,  que  EIRey  N.  Senhor  lhe  fizer,  e  ratificação 
deita  doação  ,  e  obrigação  ,  e  treladado  fe  poram  as  mães  clauzulas 
de  obrigaçoens  acoftumadas. 

E  fe  a  Senhora  Marqueza  quizer  tomar  dezouto  mil  reis  da  tença  pa- 
ra íi  pagara  a  vallia  delles. 
Que  fe  fará  efcritura  do  depofiito  da  pedraria  logo  ,  comforme  a  eí- 

te  dote  ,  homde  fe  treladará,  ou  fe  entregará  ao  fazer  da  efcritura,  e 
o  depozitario  fe  obrigará  conforme  ao  dote,  e  aíílnará  nelle. 

Outro  tanto  fe  fará  do  dinheiro  ,  que  o  Senhor  Com  de  ha  de  dar 
em  dinheiro  fomente    aos  tempos  que  o  ouver  de  entregar. 

Injlrumento  do  Padroado  da  Cartuxa  de  Scafa  deli  de  Kv  ova,  feito 

a  Seren  jjima  Caza  de  Bragança. 

NTnm  r.»  Ç  Aibaó  quantos  cfte  inítrumento  de  ratificação ,  aceitação ,  e  obriga- 
^  '  u3  çao  de  Padroado  virem  ,  que  no  anno  do  Nafcimento  de  noílb 

An.  1701.  Senhor  JESU  Chrifto  de  mil ,  fete  centos  e  hum,  em  dezafiette  dias 
do  mez  de  Fevereiro  na  Cidade  de  Lisboa  no  Campo  de  Santa  Anna 
nos  apozentos  de  André  Lopes  de  Oliveyra  Fidalgo  da  Caza  de  Sua 
Mageftade  Procurador  da  Sereniffima  Caza  de  Bragança  e  Provedor  da 
Alfandega  do  Tabaco ,  citando  elle  da  hi  prezente  em  nome ,  e  como 
Procurador  de  Sua  Mageftade  que  Deos  guarde  ,  em  virtude  de  hum 
Alvará  de  Procuração  affinado  por  fua  real  maó  como  Pay  e  legitimo 
Adminiílrador  da  PeíToa ,  e  bens  do  Senhor  D.  Joaó  o  Princepe  nof- 
fo  Senhor  Duque  de  Bragança  ,  feito  o  ditto  Alvará  por  Manoel  Pa- 

lha Leitão  eferivaó  da  fazenda  da  Serenifiima  Caza  de  Bragança  em 
vinte  nove  de  Novembro  do  anno  próximo  paliado  de  mil  ,  e  fiette- 
centos,  paliado  pela  Chancellaria  da  ditta  Sereniffima  Caza,  o  qual  Al- 

vará he  baftante  para  em  virtude  delle  fe  outorgar  eíta  eferittura,  co- 
mo delle  melhor  fe  vera ,  que  ao  diante  ira  tresladado  nefta  nota  ,  e 

feus  treslados,  ifto  de  huma  parte,  e  da  outra  eílava  outroíim  prezen- 
te o  Reverendo  Padre  Dom  António  de  Santa  Anna  Monge  Cartuxo 

do  feu  Convento  de  Scala  celi  da  Cidade  de  Évora  Procurador  geral  do 
ditto  Convento  ,  e  em  nome  ,  e  como  Procurador  efpecial  do  Reve- 

rendo Padre  Dom  Sebaftiaó  da  Madre  de  Deos  Prior  do  ditto  feu  Con- 
vento e  mais  Monges  delle ,  em  virtude  de  huma  fua  procuração  fei- 

ta, e  afinada  pelo  ditto  Reverendo  Padre  Prior,  e  mais  Monges  do  dit- 
to Convento  de  Scala  celi  ,  baftante  e  verdadeira  para  em  virtude  del- 
ia fe  outorgar  eíla  eferittura ,  como  delia  confta ,  cuja  copia  ao  dian- 
te ira  tresladada  nefta  neta,  e  feus  treslados,  e  logo  por  elle  ditto  Pve- 

vercn- 
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vcrendo  Padre  Dom  António  de  Santa  Anna  cm  nome  do  ditto  Padre 

Prior ,  e  mais  Monges  do  ditto  feu  Convento  e  em  virtude  de  feu  po- 
der foy  ditto  a  mim  Tabelliaó  perante    as    teftcmunhas  ao  diante  no- 

meadas, que  o  Revere:idiííimo  Padre  Geral,  e  Definidores  em  Capitu- 
lo geral  da  ditta  lua  Religião  da  Cartuxa  paliarão  huma  carta  patente 

em  treze  dias  do  mes  de  Mayo  do  anno  de  mil  ,  e  íeis  centos  e  hum, 
pela  qual  offereceraõ  ao  Senhor  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança 
e  Barcellos  ,  e  a  todos  feus  SucceíTores  in  infínitum  o  titulo  de  Padroa- 

do da  ditta  Cartuxa  de  Seala  celi  ,  e  a  Capella  mor ,  e  corpo  da  Igre- 
ja para  Tua  Sepultura  ,  e  de  Teus  SucceíTores  na  forma  que  lhcsheper- 

mittido  a  elles  dittos  Padres  pelos  feus  Eftatutos ,    e  coítumes  da  lua 
Religião ,  a  qual  olferta  lhe  fizeraó  em  gratificação  dos  muitos  e  gran- 

des benefícios  ,  que  a  ditta  Cartuxa  de  Scala  celi  da  Cidade  de  Évora, 
e  léus  Monges  tinhaó  recebido  do  Illuítriíiimo  Senhor  Dom  Theotonio 
de  Bragança  Arcebifpo  de  Évora  feu  Fundador,  e  por  haver  o  ditto  Senhor 
renunciado  o  ditto  titulo  e  Padroado  nos  Sereniílimos  Senhores  Duques  de 
Bragança  a  qual  doação  de  Padroado  aceitou  o  ditto  Senhor  Duque  Dom 
Theodoílo  na  forma  ,  que  lhe  foy  oíFerecida  ,  e  mandou  paliar  carta  de  a- 
ceitaçao ,  e  por  fe  perderem  aífim  a  ditta  carta  patente   do  Rcveren- 
diifimo  Palie  Geral ,  como  também  a  carta  de  aceitação  do  ditto  Se- 

nhor Duque  Dom  Theodozio  ,  e  dezejando  o  ditto  Prior  ,  e  mais  Mon- 
ges da  ditta  lua  Caza  de  Scala  celi ,  que  houveíTe  reforma  delias  ,   fe 

orrereceraó  a  fazer  mtiHcaçaó  do  ditto  titulo  de  Padroado  aífim ,   e  da 
mancyra  ,  que  lhe  citava  concedido  antigamente ,  c  na  forma  referida , 
e  que  os  Sereniílimos  Princepes  Succelibres  da  ditta  Screniííima  Caza 
de  Bragança  con  fervem  o  ditto  Convento  na  fua  protecção ,  fizeraó  a 
oííerta  do  Padroado  a  Sua  Mageílade  que  Deos  guarde  ,  a  qual  o  dit- 

to Sjnhor  como  Adminiílrador  da  Pehoa  ,   e  bens  do  Princepe  Dom 
João  noíTo  Senhor ,  lhe  fez  mercê  de  aceitar  o  ditto  Padroado ,   e  rati- 

ficar a  aceitação  ,  que  delle  havia  feito  o  Senhor  Duque  Dom  Theodo- 
zio na  forma  ,  que  lhe  foy  orlcrccido  ,  por  tanto  dille  clle  Reveren- 
do Padre  Dom  António  de  Santa  Anna  que  cm  nome  do  ditto  Reve- 

rendo Padre  Prior  Dom  Sebaíbaó  da  Madre  de  Deos  ,  c  dos  mais  Mon- 
ges da  ditea  fua  Caza  de  Seala  celi  feus  conftituintcs  ,  c  cm  virtude  de 

leu  poder,  que  por  efta  eferittura  ,  e  pela  melhor  forma  de  Direito  a- 
prova  ,  e  ratifica  a  ditta  conceilaó ,  e  titulo  de  Padroado  da  ditta  fua 
Caza  de  Seala  celi,  c  fendo  neceífario  ,  de  novo  a  concede  ao  ditto  Se- 

nhor Princepe  Dom  João  nolíb  Senhor  ,  c  a  todos  os  feus  Succeííbres 
no  ditto  Ducado  eSereniílima  Caza  de  Bragança  na  forma  fobreditta, 
e  fe  obriga  a  que  o  leu  Rcverendiílhno  Padre  Geral ,  e  o  mefmo  Ca- 

pitulo Geral  approve  ,  c  confirme  cila  eferittura,  e  a  aprezentar  a  con- 
firmação delia  de  hoje  feitura  deita  a  féis  mezes ,  eque  no  cafo ,  que 

na 6  venha  a  confirmação  dentro  no  ditto  t:mpo  ,  quer  c  he  contente 
que  efta  eferittura  naó  tenha  força  nem  vigor  algum  ,  como  fe  feita  , 
c  outorgada  naó  fofíe,  e  para  todo  aííim  cumprir  e  guardar  difle  que 
em  virtude  de  leu  poder,   e  nos  nomes  ,  que  reprezenta  obrigava  os 
bens,  e  rendas  do  feu  ditto  Convento  de  Scala  celi,  e  por  clle  André 
Lopes  de  Oliveyra  foy  ditto,  que  aceita  eita  eferittura  na  forma  delia 
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e  por  ella  em  nome  ,  c  como  Procurador  de  Sua  Magcíladc  ,  que  Deos 
guarde ,  Adminiítrador  do  Princepe  Dom  Joaó  feu  Filho  noílb  Senhor 
o  Padroado  do  diíto  Convento  de  Scala  celi  para  o  ditto  Princepe  noí- 
fo  Senhor ,  digo  ,  para  o  ditto  Princepe  Dom  Joaó  noílb  Senhor ,  e 
feus  SucceíTores  da  ditta  Sereniffima  Caza  de  Bragança  para  que  pof- 
faô  gozar  todos  os  privilégios  de  Padroeiros  na  forma,  que  o  permitti- 
rem  as  Lcys ,  e  coílumes  da  ditta  Religião  ,  e  juntamente  a  Capella 
mor  ,  e  mais  corpo  da  Igreja  para  lua  Sepultura  ,  e  feus  SucceíTores  de 
tal  forte ,  que  na  ditta  Igreja  fe  naó  poíla  fupultar  pcíToa  alguma  fem 
ordem ,  e  exprefla  licença  do  ditto  Senhor ,  e  mais  SucceíTores  do  dit- 

to Eftado  da  Sereniílima  Caza  de  Bragança.  E  em  teftemunho  de  ver- 
dade aííim  o  outorgarão  ,  e  pedirão  a  mim  Tabelliao  lhe  eícreveíTe  ef- 

te  inftromento  nefta  nota,  e  que  delia  fe  dem  os  treslados  neceífarios, 
que  pedirão  ,  e  aceitarão  ,  e  eu  Tabelliao  todo  ,  o  aceito  ,  e  em  nome 
de  quem  tocar  auzente  como  peíToa  publica  efripulante ,  e  aceitante. 
Teftemunhas  ,  que  foraô  prezentes  Aflbnfo  Dias  de  Nóbrega  guarda  da 
Alfandega  do  Tabaco,  e  Dionyíio  Soares  da  Sylva  arTfíentes  em  Caza 
delle  ditto  André  Lopes  de  Oliveira ,  que  todos  conhecemos.  Elles 
partes  faó  os  próprios  ,  que  na  nota  com  as  tefremunhas  affinaraõ. 
Francifco  Nogueira  Tabelliao  o  eícrevi.  Dom  António  de  Santa  Anna 

Procurador  geral.  André  Lopes  de  Oliveira.  Affcnfo  D'as  de  Nóbre- 
ga. Dionyfio  Soares  da  Sylva.  E  eu  Manoel  Baracho  Tabelliao  publi- 

co de  notas  por  EIRey  no/To  Senhor  na  Cidade  de  Lisboa  efte  inftru- 
mento  da  nota  de  Francifco  Nogueyra  que  efte  Oíricio  íervio ,  a  que 
me  reporto ,  fiz  trcsladar ,  concertey  com  o  Tabelliao  abaxo  aííinado, 
fubfcrevi  e  afíiney  em  rafo  fem  embargo  de  na  ditta  nota  fe  naó  acha- 

rem lançadas  as  procurações  de  que  a  ditta  eferittura  faz  menção ,  por 
bem  de  hum  defpacho  do  Doutor  Juiz  do  Civel  Jofeph  dos  Santos 
Palma  ,  que  fica  em  meu  poder  acoitado  à  ditta  eferittura.  Lisboa 
vinte  nove  de  Mayo  de  fettecentos ,  e  quatorze  annos. 

E  comigo  Tabelliao  Concertado  por  mim  Tabelliao 
Francifco  de  PaíTos  de  Carvalho.  Manoel  Baracho. 

Aibaõ  quantos  efte  inftromento  lançado  na  nota  como  treslado  de 
huma  confirmação  do  RevercndiíTimo  Padre  Geral  da  Sagrada  Reli- 

gião da  Cartuxa  virem  que  no  anno  do  Naicimento  de  Noílb  Senhor 
JESU  Chrifto  de  mil  fettecentos  ,  c  hum  em  trinta  dias  do  mez  de 
Settembro  na  Cidade  de  Lisboa  junto  a  Santa  Anna  nos  apozentos  de 
mim  Tabelliao  ao  diante  nomeado  pareceo  prezente  o  Padre  Dom  An- 

tónio de  Santa  Anna  Monge  Cartuxo  do  feu  Couvento  de  Elcala  celi 
da  Cidade  de  Évora  Procurador  geral  do  ditto  Convento  ,  pelo  qual 
me  foy  aprezentada  a  ditta  confirmação  pedindome  lha  lançaíTe  em  meu 
Livro  de  notas  para  eftar  fegura  de  fe  lhe  naó  perder  ,  e  vifto  por  mim 
feu  requerimento,  lha  lançey ,  cujo  treslado  heofeguinte  de  verbo  ad 
verbum  :  Frater  Innocentius  Prior  Cartuííae  ,  Ordinis  Cartuíien- 
fis  Miniíher  generalis  univeríis  praefentes  litteras  infpectúris  notum  fàcit, 

quòd 
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quòd  vifo  inírrumcnto  publico  ,  quo  Sereniílimus  Rcx  Lufitania:  digna- 
tur  Patronatum  Cartuíiae  Eborenfis  acceptare ,  eam  denique  benevolen- 
tiam  nobis  przítare  ,  quae  a  nobiliílimis  Principibus  ejus  primsevibus 
exhibita  eft,  ipfum  inítrumentum  totó  animo.,  &  cum millc gratiarum 
aclionibus  exofculamus ,  acceptamus ,  &  ratificamus  tam  nomine  nof- 
tro,  quam  totius  Capituh  gencralis  ;  cujus  vices  fuper  annum  gerimus. 
Millc  tamdem  vota  in  cslum  pro  tanti  Regis  &  in  nos  beneficio  mi t- 
timus  ,  ut  Deus  illum  falvum  &  incolumem  fervet  &  in  omnimodá 
profperitate  ditare  dignetur.  In  quorum  fidem  príefens  inftrumentum, 
quòd  viarum  incommodis  ante  três  dies  tantummodo  ad  manus  noftras 
perveiút  ,  noitro  Syngrapho  fubíignavimus  ,  &  íigillo  Ordinis  muniri 
juflimus.  Hac  vigeíima  fecunda  menfis  Julii ,  sano  Mil  e  fettecentos , 
e  hum.  Frater  Innocentius  Prior  Cartuíias  Ordinis  Cartuiieníis  Minif- 
ter  Gcneralis.  E  tresladada  a  ditta  confirmação  a  concertei  com  a  pró- 

pria ,  a  que  me  reporto  ,  e  com  o  Tabelliaó  abaxo  aílinado  ,  que  en- 
treguei  ao  ditto  Padre  Dom  António  de  Santa  Ànna  ,  que  aííinou  na 
nota  de  como  a  recebeo ,  fendo  teítcinunhas  prezentes  deite  concerto 
Diogo  Paes  Campos  morador  na  rua  direvta  de  Santa  Anna  ,  e  Ma- 
noel  Nogueyra,  e  aíTinaraó  com  o  ditto  Padre  Dom  António  de  Santa 
Anna  na  nota.  Franciíco  Nogueyra  Tabelliaó  o  eferevi.  Concertado 
pormim  Tabelliaó.  Franciíco  Nogueyra.  Manoel  Nogueyra.  Con- 

certado por  mim  Tabelliaó  Jozcph  Caetano  do  Valle.  Dom  António 
de  Santa  Anna  Procurador  geral.  Diogo  Paes  Campos.  E  eu  Jozeph 
da  Annunciaçaõ  Negrão  Tabelliaó  de  notas  por  Sua  Mageílade  na  Ci- 

dade de  Lisboa,  e  i eus  termos  cftc  inftrumento  de  meo  ,  digo  efte  inf- 
trumento  do  Livro  de  notas,  que  fervio  com  Francifco  Nogueyra,  que 
eíle  oíHcio  exeiceo ,  a  que  me  reporto ,  íubfcrevi ,  e  afllney  em  publi- 

co em  onze  dias  do  mez  de  Abril  de  fettecentos  e  vinte  e  nove  ,  e 
pagou  com  bufea  duzentos  e  dez  reis. 

Em  teltemunho    c:«««í\  de  verdade. 

Jozcph  da  Annunciaçaõ  Negrão. 

Guria 
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Carta  do  Pricr  da  Cartuxa  ,  e  Minijiro  gera!  de  toda  a  âitta 

Ordem  ,  Jem  embargo  da  renunciaçaÕ,  que  lhes  tinha  feito  o  Illuf- 

ti  i/Juno  Arcebijyo  de  Évora  D.  Theotonio  de  Bragança  ,  funda' 
dor  da  Cartuxa  Eí  ca<3a  do  Ceo,  junto  da  dita  Cidade  de  Évora,  do 

Padroado  do  mejmo  Mofteiro,  fizerao  deite  dezifxencia,  e  o  renuncia" 
rao  no  Duque  de  Barganqa  D.  Theodozio  I .  e  Jeus  Succejjores, 
com  a  clauzuía  nella  referida,  EJih  no  lArc/iivo  da  Caza  de  Bar- 

gança. 
_-..  TJ*  Rater  Bruno  humilis  prior  Carthuíiíe  ,  nec  non  generalis  minifter 
Ult.  t).  I  J  y .  _JP  totius  ordinis  Carthuíianorum  ,  Illuftriílimo  Domino  Theotonio  á 

Bragantia  Archiepifcopo  Eboren.  fundatorique  ac  dotatori  domus  Carthu- 
fix  Scals  Cídi  propè  &  extra  muros  Eborae  in  Regno  Portugallis  hu- 
mile  obfequium.  Cum  fit ,  quòd  licet  tus  celíitudini ,  uti  fundatori , 
&  Dotatori  omnino  competeret  jus  patrona  tus  dióhe  Carthuíis  Scals 
Cse!i,  illud  tamen  juftis  caufis  animum  tuum  moventibus  ,  priori  ,  & 

religiofis  ipíius  Carthufise  renunciam  volueiis  ,  quod  poft  aliquot  an- 
nos ,  femper  uti  pius  pater,  utilitati  dicls  domus  confulens  ,  urgentio- 
ribusmotus  rationibus;  à  di£lis  religiofis  repetieris  ,  &  numerata  certa  pe- 
cunis  fuma  quodammodo  emeris  ,  ut  videre  eft  ex  documentis  fuper 
in  diclo  confeclis ,  qus  in  parte  tantum  a  viíitatoribus  noílris ,  &  h  ca- 

pitulo generali  fuere  confírmata :  Nos  vero  perfpicue  videamus  quantis 
expofita  periculis  dicla  domus  remaneat  poft  tui  obitum  ,  ubi  in  ifto 
Regno  non  ílt  qui  illam  protegat ,  atque  defendat,  cognofeamufque  pie- 
tatem,  qua  femper  Sereniílima  Bragantinorum  família  in  fovendis  prse- 
fértim  religioforum  hominum  cstibus,  atque  eam  qua  prsditus  eft  ferenif- 
íimus  Theodofius  nepos  tuus  ,  quantumque  ordo  nofter  univeríle  ipíi  fa- 

miliar debeat ,  ob  ampliflima  a  te  accepta  beneficia  Hoc  diplomate  gra- 
tum  animum  noftrum  oftendere  ,  &  defenfores  ac  patronos  óptimos , 
perpetuofque  ipfi  domui  Scals  Cedi  conftituere  volentes.  OiFerimus 
Sereniííimo  Duci  Theodofio  nepoti  tuo  ,  ac  ejus  fucceíToiibus  in  infini- 
tum  titulum  Patroni  dicTs  Domus,  poft  obitum  tamen  tuum,  &  eo- 
rum  oratorium  ipíius  Domus  ad  fepeliendum  cadavera  fanguine  iunclor. 
dicTae  familis  in  tertio  gradu  tantum  ,  tàm  eorum  ,  qui  vita  jam  funeli 
funt,  quam  quos  in  pofterum  vita  fungi  continget ,  ita  tamen  ut  fepul- 
chrorum  lapides  non  extollantur  fupra  Chori  Pavimentum  fed  cum  ipfo 
pavimento  adequentur.  Verum  ad  evitandum  fcandala  &  cas  contro- 
veríias  qus  inter  patronos  ac  Domos  eorum  patrocínio  commendatas 
oriri  f&pe  numero  folent,  petimus  ab  ipfo  Duce  ut  patroni  titulo  ho- 
noris  &  fepulchri  jure  contentus  cseteris  juribus,  qux  ratione  diclino- 
hiinis  quomodocunque  ei  competunt ,  libere  renuntiet ,  cum  hac  enim 
conditionc  &  non  aliter  hujufmodi  Patronatus  titulum  Duci  ipíi  ofleri- 
mus  harum  noftrarum  tenore.  In  Maiori  Cartuíia  fedente  capitulo  ge- 

nerali lub  figillo  dicls  Domus ,  dat.  die,  &c. 

Copia 
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Copia  Quthentica  do  Te/tamen  o  do  Senhor  D.  Thcotomo  Arcehifpo  de 
Évora,  primeiro  Fundador  da  Cartuxa  de  E/ca/a  Ctc/i  de  Évo- 

ra, donde  Jè  tirou  do  Livro  da  dita  Fundação  a  foi.  311. 
e  o  C  odiei  lio  a  foi.  3^2. 

SAybam  quantos  efte  inftromento  dado  cm  publica  forma  por  mandado  Num  T  X  8 

e  authondade  de  juftiça  ,  virem  ,  que  no  anno  do  nafeimento  de  a  ' 
noífo  Senhor  ]ezus  Chrifto  de  mil  féis  centos  ,  e  dous  annos  aos  finco  An.  1  foy. 
dias  do  mes  de  Agofto  do  dito  anno  nefta  Cidade  de  Évora  nas  pou- 
Zadas  do  Lecenciado  João  Baptifta  Peyxoto  [uis  de  fora  com  alçada  por 
ElRey  no!fo  Senlior  nefta  Cidade  parante  clle  pareceram  o  Muito  Re- 

verendo Padre  Dom  Beltram  Morei  Dom  Prior  do  Mofteyro  da  Car- 
tucha  de  nolfa  Senhora  de  Efcala  Cseli  de  junto  defta  Cidade.  E  bem 
a  Hm  Dom  Bruno  o  procurador  do  dito  Mofteyro  ,  pellos  quais  foy 
dito  ao  Juis  que  o  Muito  Reverendo  em  Chrifto  Padre  Dom  Theoto- 
nio  de  Bargança  Arcebifpo  defta  Cidade ,  e  feu  Arcebifpado  ,  que  hora 
exeftia  na  corte  de  Madrid  ,  que  dcyxava  em  poder  hum  feu  Teftamen- 

to e  dois  Condicilios  fellados  ,  e  lacrados  ,  e  cozidos  a  roda  o  qual  por 
informação  verdadeyra ,  e  afim  feja  notório  nefta  cidade  que  o  dito  Ar- 

cebifpo feia  falecido  da  vida  prezente  ,  E  para  fe  haver  de  cumprir  o 
dito  Teftamento  ,  Condicilios  ,  hera  necellàrio  ferem  abertos  por  au- 
thoridade  de  juftiça,  e  parante  elle  Juis,  os  quais  lhe  logo  aprezenta- 
raó  ,  que  lhe  pediaó  os  abrifie ,  viife,  e  leífe,  e  mandalle  que  fecum- 
prifjem  como  <:?  nelies  continha,  e  delles  mandafe  dár  os  traslados  que 
foliem  neceTanos  para  cumprimento  delles ,  E  vifto  pello  Juiz  por  ler 
informado  aílim  da  parte  do  dito  Dom  Prior ,  E  Monges  como  da  par- 

te do  Muito  Reverendo  Cabido  da  Sé  defta  cidade ,  e  aííim  fer  notó- 
rio nefta  cidade  o  dito  Arcebifpo  fer  falecido  da  vida  prezente  na  Cor- 

te de  Madrid  donde  Sua  Mageftade  eftava  ;  abrio  logo  o  dito  Teftamen- 
to e  vio,  e  leo  parante  mim  Tabeliam,  e  Fernando  de  Lemos,  e  Ma- 

noel Cbainho  ,  outrofim  Tabcliais  do  judccial  nefta  cidade  o  qual  tef- 
tamento eftava  lei  lado  ,  e  cuzido  com  huma  linha  branca  todo  àroda, 

e  lacrado  de  outo  lacres  vermelhos  dasarmas  do  dito  Arcebifpo  o  qual 
Teftamento  eftava  eferipto  em  quatro  meyas  folhas  de  papel  por  Luís 
Fragozo,  e  afignado  ao  pé  do  íignal  do  oito  Arcebifpo  com  feu  fine- 
te  de  lacre  outrofim  vermelho  com  feu  Inftromento  de  aprovação  na 

folha  logo  feguinte  o  qual  foy  principiado  ao  pc  da  folha  donde  fe  a- 
cabou  o  tal  Teftamento,  e  feito  o  dito  inftromento  de  aprovação  com 
as  folemnidades  de  direito  por  Pedro  Borges  Tabeliam  das  Nottas  oue 
foy  nefta  cidade  aos  quinze  dias  do  mes  de  Março  anno  de  mil  qui- 

nhentos noventa  e  nove  com  huma  Cei  tidam  mais  nas  coftas  do  dito 
Teftamento  feita  pello  dito  Tabeliam  das  nottas  com  que  declarava  a 

forma  era  que  ficava  ferrado,  e  fellado  o  dito  Teftamento ,  e  bem  al- 
fim  o  dito  Juis  abrio  logo  hum  dos  ditos  Condecilios  o  qual  hera  da 
letra  do  dito  Arcebifpo  ,  e  ror  elle  afignado,  e  o  vio,  e  leo  no  miai 
dava  informação  a  fornia  com  que  que;i.i  que  o  dito  Teftamento  lea- 
briíe  que  havia  de  ler  diante  do  Juis  do  ordinário  ,    e  para         hum 
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Tabeliam  ,  e  iílo  hera  huma  lembrança  que  eílava  nas  cofias  do  dito 
Teílamento,  e  logo  o  dito  Juiz  outroíim  abrio,  vio,  e  Ieo  hum  dos 
ditos  Condecilios  ícllado  o  qual  hera  feito  da  letra  ,  e  íignal  do  dito 
Arcebifpo  feito  a  fete  de  Janeyro  de  mil  e  féis  lentos  annos ,  o  qual 
eílava  cozido  a  huma  linha  preta  â  roda ,  e  lacrado  com  três  íinetes  de 
lacre  vermelho  com  as  armas  do  dito  Arcebifpo  com  huma  aprovação 
no  cabo  feita  por  Pedro  Borges  Tabeliam  de  nottas  que  foy  neíla  ci- 

dade em  fete  de  Janeyro  de  mil  e  féis  centos  com  hum  finete  de  lacre 
vermelho  das  armas  do  dito  Arcebifpo  ao  pé  da  primeyra  meya  folha, 
o  qual  eílava  efcripto  todo  com  a  aprovação  em  huma  meya  folha  in- 
teyra ,  e  parte  da  outra  lauda,  E  bem  afílm  abrio  logo  o  dito  Juis, 
e  vio  ,  e  leo  o  outro  Condecilio  de  addiçaó  de  Teílamento  ferrado,  e 
cozido  com  huma  linha  preta ,  e  lacrado  com  três  lacres  vermelhos  fei- 

to por  Diogo  Pereyra  ,  e  afignado  pello  dito  Arcebifpo  com  leu  Inftro- 
mento  de  aprovação  feito  (  por  elle  fegundo  confiava  )  por  Cle- 

mente de  Faria  Tabeliam  de  nottas  na  Villa  de  Eílremos  aos  fete  dias 

do  mez  de  Mayo  de  mil ,  e  féis  centos  ,  e  fendo  afílm  aberto  o  dito 
Teílamento  e  dois  Condicilios  pello  dito  Juis ,  e  fendo  por  elle  viílos 
por  eílarem  faons  íem  vicios,  nem  couza  que  duvida  fizefe ,  falvo  no 
condecilio  que  eílava  efcripto  da  letra  do  dito  Arcebifpo  eílà  huma  en- 

trelinha que  diz  :  no  Teílamento  :  a  qual  eíla  refalvada  pello  dito  Tef- 
tador ,  os  houve  por  publicados  na  forma  de  direito,  e  mandou  que 
fe  cumpriífem  como  fe  nelles  continhaó  intrepondo  a  elles  fua  autho- 
ridade  e  decreto  judecial ,  e  que  delles  foliem  dados  os  Traslados  que 
foliem  neceífarios  para  fe  haverem  de  cumprir  de  que  todo  mandou 
fizer  eíle  auto  em  que  afignou  com  os  ditos  Tabeliais  que  eflavam  pre- 
zentes  Luis  Nunes  Tabeliam  o  eícrevy  ú  João  Baptiíla  Peyxoto  t=$ 
Manoel  Chainho  çd  Fernando  de  Lemos  jzj  Luis  Nunes  :=J  Teílamen- 

to. In  nomine  Domini  amen  ;  Eu  Dom  Theotonio  de  Bargança  filho 
cios  Duques  de  Bargança  Dom  Jaymes  quarto  ,  e  Donna  Joanna  de 
Mendonça  que  Deos  tem  Arcebifpo  de  Évora  Eílando  em  meu  per- 

feito Juizo  ,  naó  fabendo  o  que  Deos  Nollb  Senhor  ordemnarà  de  mim, 
por  dêfçargò  de  minha  Conciencia ,  e  falvaçaó  de  minha  alma  ,  faço 
meu  Teílamento  na  forma  feguinte.  Primeiramente  dou  muitas  graças 
a  Deos  nofTo  Senhor  por  me  fazer  cila  mercê  de  poder  tratar  de  mi- 

nha alma  em  meu  perfeito  juizo  ,  e  lhe  peííò  feja  fervido  teime  da  lua 
maõ  para  que  fempre  o  íirva ,  e  cm  nenhum  modo  o  offenda ,  e  me 
leve  aèfte  mundo  em  fua  graça  para  s.  gloria ,  que  firmemente  efpero 
cm  fua  bondade  Infcnita  que  naó  olhará  aos  meus  muitos  pecados,  que 
confeíTo  por  muito  graves  e  me  acho  por  indigno  das  muitas  mercês 
que  me  fes,  e  o  reconhefo  por  meu  Deos,  e  meu  Senhor  confeíTandó 
com  a  Igreja  Catholica  romana  tudo  aquillo  que  ella  cre  ,  afíim  do 
altiflimb  ,  e  inneíavel  mifterio  da  Santiffima  Trindade  como  da  Redemp- 
çaó  ,  c  o  que  cila  detreminou  nos  Coníilios  univeríais  à  cerca  da  fe , 
creo,  aprovoo,  e  recebo  o  que  òrdehinou  acerca  dos  cuílumes ,  e  pro- 
feíTo  os  teílamentos  velho,  enovo,  è  as  intrépetraçòis  delles  finto  com 
os  Doutores  da  Santa  Igreja  Romana  May ,  e  Meílra  de  todas  as  ou- 

tras Igrejas  ,  e  ncíla  detreminaçaõ  vivy  fempre  pclla  bondade  de  Deos, 
e  nella 
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c  n:lla  proponho  de  viver,  c  morrer,  e  pefíb  a  infinita  Mizericordia 
divina  ,  que  pondo  os  olhos  na  pavxam  ,  e  morte  Sagrada  de  feu  fi- 

lho com  os  dezejos  que  me  deu  de  o  íervir  me  perdeitine  para  a  glo- 
ria por  boas  obras  de  fé  ,  chriftam  ,  e  bom  Paítor  ,  pois  me  deu  lu- 
gar taõ  ;i!to.  Tomo  por  meu  advogado  a  Chriíto  nollò  Salvador,  e 

â  glorioza  Virgem  nolla  Senhora  May  de  Pecadores,  e  aos  Anjos  San- 
tos ,  e  aos  Appoílolos  Sam  Pedro ,  e  Sam  Paullo  ,  e  Sam  João  Bap- 

tiita  ,  e  Sam  JoaÓ  Evangeliíta,  e  aos  mais  Santos,  e  Santas  da  corte 
do  Céo  quero,  e  mando,  que  meu  corpo  feja  Sepultado  na  Cappella 
mór  do  moíteyro  de  Santo  António  da  província  da  Piedade  extra- 

muros deita  cidade  de  Évora  diante  do  Altar  mór  no  lugar ,  c  Sepul- 
tura que  ja  tenho  aíignalado  ,  e  me  enterrem  com  o  Pontefkal  de  pa- 

no de  linho  que  para  illo  mandey  fazer  conforme  ao  uzo  da  Santa  Igre- 
ja Romana  ;  o  qual  lugar  da  Sepultura  hê  meu  próprio,  como  le  verá 

pella  patente  do  Padre  Frey  Pedro  de  Guimarais  Àíiniítro  Provincial 
da  dita  ordem  ,  e  dos  Padres  Dirfinidores  Fr.  Francifco  de  Chaves, 
Ir.  Simaó  de  Coimbra ,  e  Fr.  João  de  Barcelos  dada  no  dito  Moítei- 
ro  a  leis  dias  do  mes  de  outubro  de  mil  quinhentos ,  e  outenta  e  qua- 

tro annos,  e  por  outra  do  Comiilârio  Fr.  António  Manrique  dada  cm 
dirnnitorio  no  Cappitolo  ,  que  fe  celebrou  a  dezafeis  de  Junho  do  an- 
no  de  mil  quinhentos ,  e  outenta ,  e  féis.  E  porque  nas  ditas  paten- 

tes me  daó  a  dita  Cappella  mór,  e  que  nelía  fe  naó  poTa  enterrar  pef- 
íba  alguma  fem  minha  licença  ordemno  ,  que  depois  de  meus  dias  fe 
naó  enterre  nella  alguém  fe  naó  for  Prelado  deita  Igreja  Catheredal  de 
Évora  as  quais  patentes  fe  devem  guardar  com  todas  as  condiçois  ncllas 
incertas ,  e  para  eíTe  eríeito  impetrey  confirmação  de  Sua  Santidade  em 
que  as  manda  cumprir  como  fe  vera  por  hum  breve  appoftolico,  que 
diífo  tenho.  PeíTo  ao  nofio  Reverendo  Cabido  queyra  enterrar  meu 
corpo  no  dia  de  minha  Sepultura  levalo,  e  acompanhalo  como  hc  euf- 
tume  e  faça  que  me  acompanhem  todas  as  freguezias  deita  cidade  e 
por  iffo  fe  lhe  dará  de  efmola  ao  Cabido  vinte  cruzados ,  e  a  cada  fre- 
gnezia  quatro  mil  reis ,  e  aflim  me  acompanhara  a  Irmandade  da  Mi- 

zericordia da  mefma  cidade,  e  haverá  de  efmola  ííncoenta  cruzados,  e 
pelfo  a  todos  os  Supperiores ,  Prelados,  Miniítros  das  ordens  mendi- 

cantes da  dita  cidade  que  com  os  léus  Religiozos  ,  e  Crus  acompanhem 
taobem  meu  corpo  ,  e  a  cada  hum  dos  moíteyros  que  me  acompanha- 

rem fe  daraó  de  efmola  quatro  mil  reis,  c  a  todos  os  Religiozos,  e 
Sacerdotes  que  acompanharem  meu  corpo  proverão  meus  Tefta- 
mcnteyros ,  que  ao  diante  nomiarey  de  vellas  ,  c  da  mais  cera  que  lhe 
parefer  neceífaria  para  o  meu  Interramento ,  e  mando  outroílm  que  tao- 

bem me  acompanhem  os  pobres  da  caza  da  Hofpedaria  dos  pobres  del- 
ta cidade  do  Évora,  e  darfehà  de  efmola  por  iflb  adita  caza  num  moyp 

de  trigo,  hlem  das  vellas,  c  tochas  que  os  pobres  levarem  que  ficarão 
a  caza  para  com  cilas  acompanharem  outros  DeíFuntos,  e  todos  os  Cle- 

os  de  mi  Ta,  c  Religiozos  Sacerdotes,  que  me  acompanharem  no  dia 
cm  que  falefer  fendo  horas  celebrem  por  minha  alma  no  dito  AJoftey- 

10  de  Santo  António,  ou  cm  liias  Igrejas,  e  conventos,  ena",  poden- 
do fer  no  mefmo  dia  o  faiam  em  o  dia  logo  feguinte  ,  e  fe  lhe  dará 

i  (  m.  IV.  O  li; 
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mais  de  efmola  meyo  toftaó  por  cada  miíra  ,  e  peflb  ao  noíTo  Reve- 
rendo Cabido  celebrem  por  minha  alma  hum  officio  de  Defuntos  de 

nove  liçois ,  e  digaó  huma  miffa  cantada  em  o  dia  de  meu  enterramen- 
to em  o  dito  Mofteyro  de  Santo  António ,  e  quando  nao  forem  ho- 
ras para  neíTc  dia  fe  dizer  miíTa  a  dirão  ao  ieguinte ,  e  haverão  de  ef- 

mola  outros  vinte  cruzados,  e  a  eíTe  officio ,  e  miíTa  afeftiraó  os  Cléri- 
gos ,  e  Religiozos  que  me  acompanharem  ,  e  aos  que  a  hy  nao  pode- 
rem rezar  o  dito  officio  de  Deffuntos  roguo ,  e  peíio  o  rezem  em  fuás 

cazas  em  particular  ,  e  os  Religiozos  do  dito  Mofteyro  de  Santo  An- 
tónio no  outro  dia  me  faraó  outro  officio  de  nove  liçois  com  fua  mif- 

fa cantada  ,  e  haverão  de  eímola  dois  moyos  de  trigo  anafil ,  e  os  Re- 
ligiozos do  Mofteyro  da  Cartuxa  de  Efcala  Ca:li  que  fundey  extra- 

muros delia  cidade  me  faraó  no  feu  mofteyro  outro  officio  de  Defun- 
tos de  nove  liçois  com  fua  miifa  cantada ,  e  haverão  de  efmola  hum 

moyo  de  trigo  anafil ,  e  quanto  aos  mais  officios  do  mes  ,  e  anno  fe- 
raó  como  meus  Teftamenteyros  ordemnarem  aos  quais  lembro ,  que  a 

pompa  feja  fempre  moderada  ,  e  fem  Tumolo  ,  e  fomente  fe  ponha  fo- 
bre  minha  Sepultura  hum  pano  preto  com  Crus  de  pano  branco  ,  e 

nao  fe  fará  pregação  em  minhas  exéquias,  porque  affim  lie  minha  von- 
tade mando  que  tanto  que  falei  er  fe  diga  o  mais  breve  que  for  poíi- 

vel  mil  miiTas  por  minha  alma  as  quais  fe  deftrebuiraó  pcllos  Moftey- 
ros  dos  mendicantes  defta  cidade  como  parefer  a  meus  Teftamenteyros 
tendo  refpeito  ao  numero  de  Religiozos  de  cada  hum  ,  e  eftas  miíías 
fe  diraó  conforme  ao  que  fe  rezar  no  tal  dia  cada  hum  em  fua  religiam 
E  no  cazo  que  Deos  feja  fervido  levarme  para  fy  fora  defta  cidade  de 
Évora  ,  e  feus  arabaídes  fendo  dentro  defte  Arcebifpado  ,  ou  quando 
for  fora  delle  em  diftancia  de  trinta  leguoas  da  dita  cidade  o  meu  con- 
feíTòr  Dezembargador  da  nofta  Rellaçaó  ,  ou  o  noíTò  Vizitador  que 
andarem  comigo  daraó  ordem  com  que  meu  corpo  logo  feja  trazido 
com  mediocre  acompanhamento  a  Sé  defta  cidade  para  da  hy  com  o  a- 
companhamento  e  o  mais  que  a  trás  fica  dito  ler  levado  ao  Mofteyro 
de  S.  António ,  e  fepultado  na  Sepultura  que  nelle  tenho.  E  falecen- 

do fora  do  Arcebifpado  diftancia  defta  cidade  mais  das  ditas  trinta  le- 
guoas os  ditos  meu  Confe!for  Dezembargador,  ou  Vizitador  com  pa- 

refer do  Supprior  do  Collegio  ou  Mofteyro  onde  me  houverem  de  de- 
puzitar  daraó  ordem  com  que  meu  corpo  veftido  no  Pontefical  de  pa- 

no de  linho  feja  metido  em  hum  ataúde  com  cál ,  e  vinagre,  e  depo- 
zitado  em  huma  cappella  de  hum  Colégio  da  Companhia  de  Jezus,  fe 
o  houver  no  lugar  em  que  falefer  ,  ou  da  hy  três  leguoas  ,  e  nao  o 
havendo  na  de  hum  Mofteyro  de  Religiozos  da  ordem  de  Saó  Fran- 
cifeo  que  eftiver  mais  propinquo  a  cujo  Supprior ,  e  Religiozos  do  tal 
Colégio,  ou  Mofteyro  pello  o  hajam  affim  por  bem,  c  aíignem  lugar 
conveniente  para  eíTe  depozito  ,  e  no  mefrno  dia  do  depozito,  poden- 

do ler  ou  no  outro  feguinte  me  faraó  os  Religiozos  do  Collegio,  ou 
Mofteyro  em  que  for  depozitado  hum  officio  de  nove  liçois  com  fua 
mi  lia  cantada  ,  e  no  mcfmo  dia  ,  e  nos  mais  feguintes  fe  me  diraó  todas 
as  miífas  rezadas  que  for  poílivel  thé  a  copia  das  mil  miiTas  que  a  trás 
deyxo  de  que  fe  ueícoutaiaó  as  que  no  tempo  defte  depozito  fe  dif- 

ferem, 
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forem  ,  c  ibbre  a  Sepultura  dclle  fe  porá  hum  pano  preto  com  crus 
branea  de  pano  fera  tumolo ,  e  iem  haver  pregação  como  a  trás  fica  di- 

to, e  o  acompanhamento  do  meu  corpo  ao  lugar  do  depozito  ,  e  as 
efmolas ,  que  fe  houverem  de  dar  por  clle ,   c  pello  officio  miflas  ,   e 
ofFerta  ,  e  a  pobres  fera  como  parefer  aos  ditos  noiíbs  Confefor  ,  De- 
zembargador,  ou  Vizitadcr  com  concelho  do  dito  Supprior  do  Colé- 

gio ,  ou  Mofteyro  em  que  fe  fizer  o  depozito  ,    que  fe  conformarão 
nilfo  ao  uzo,  e  cuítume  da  terra  ,  e  feito  o  dito  depozito  o  dito  nof- 
fo  Confefor  trará  cfte  meu  Teftamento  ,    e  o  entregará  a  meus  Tefta- 

menteyros para  comclTarem  dar  a  execução  as  mais  couzas  delle,  e  par- 
lado hum  anno  depois  do  depozito  os  ditos  meus  Tellamenteyros  fa- 

raó logo  trasladar  meus  oíTos  ao  dito  Mofteyro  de  Santo  António  ,   e 
pedirão  ao  Miniftro  da  Piedade  dois  Rcligiozos  para  que  os  tragam,  e 
acompanhem  lem  pompa  alguma  thé  à  dita  Sé  catheredal  deita  cidade 
para  da  hy  ferem  levados  à  dita  minha  Sepultura  ,  que  tenho  na  cap- 
pella  mor  do  dito  Mofteyro  de  Santo  António  com  o  acompanhamen- 

to ,  c  na  forma  que  fica  ordemnado  fe  faça  levandome  Deos  para  fy 
nefta  cidade  e  fe  fará  tudo  o  mais  que  em  tal  cazo  fica  difpofto.  Se 
em  meus  dias  naó  mandar  exculpir  lctreyro  na  pedra ,  que  eftá  fobre 
a  dita  minha  íepultura  mandarão  meus  Teftamenteyros  por  nella  hum 
letreyro  razo  ,  lem  outras  mulduras ,  nem  Armas  que  diga  :=:    Ad  Dei 
opt.  vias.  floriam.  —    Cxnobium  iftud  ab  Henrico  Cardinali  Infanti,  Cf 
Archiepijcopo  FJborcnfi^&  pojlmoditm  Portugália  Rege  magna  ex par- 

te conjlrucfum  Theotonius  a  Bargança  Jamctis  quarti,  &  jfcanna  a 
Mendoça  Ducum  BarganiicC  filius   cujas   corpus  hic  in  Domínio  qui~ 
ejeit  uti  dicíi  Kegis  ejufdem  Archiepifcopatus  Coadjuâlcr  ,  &  futu* 
rus  Succeffor  :     Ita  Jti£  pia  volimtatis  Zelator  propriis  fumptibus  per- 
fkiendum  curavit,  conjwnatumque  vidit:  obiit  &c.     E  a  bayxo  d.ftele- 
treyro  fe  porá  na  mefma  pedra  o  feguintezí    In  hac  maior  i  Cappela 
r.cmo  exceptis  jlrchipifcopis  Elborenfibus  humari  potejl :  Quero  ,  e  man- 

do que  para  o  acompanhamento  do  meu  corpo  para   a  íepultura  ou 
depozito,  ou  para  a  traslaçaó  de  meus  oíTos  naó  convidem  ,  nem  cha- 

mem peífoa  alguma  fecular ,  e  lo  irão  os  que  efpontaneamente  o  qui- 
zerem  fazer.      E  lie  minha  vontade  que  meus  creados  naó  tragaó  dó 
por  mim   ,     nem    meus    Teftamenteyros    o  mandem  dar   e  em  lugar 
do  dito  dó  e  lhes  daraó  de  comer  os  trinta  dias  feguintes  depois  de 
meu  falecimento  para  em  tanto  lem  fua  difpeza  tratarem  de  cobrar  as 
dividas  que  lhes  forem  devidas.      E  porque  cu  tenho  feito  hum  com- 
premifld  em  que  ordemney  quatro  Cappellas  de  miíla  cotidiana  cada 
I  urna  e  as  dotey  deyxando  em  minha    liberdade   mudar  e  alterar  em 
minha  vida  como  me  parei  efe,  e  por  efta  razam  havendofe  duas  dei- 

ta-   miflas  de  dizer  no  dito  Mofteyro  de  Santo  António  as  mudey  pa- 
ra o  Mofteyro  da  Cartuxa  de  Nofta  Senhora  de  ElcalaCadi,   que  de- 

pois fttndey  extramuros  defta  cidade  conforme  huma  Efcriptura  ,    e 
ínftromento  de  fundação  ,  criação  ,    c  dutaçaó  do  dito  Mofteyro  da 

Cartuxa  feito  por  Joaó  da  Cunha  publico  notário  appoílolieo  aos  fe- 
dias  d;>  mes  de  Novembro  de  mil  quinhentos  e  outenta  e  fete con- 

firmado pello  Miniftro  geral  da  gram  cartucha ,  c  pcilo  Cappitolo  ge- 
Toríi.  IV.  O  íi  ral 
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ral  da  dita  ordem ,  e  os  Religiozos  do  dito  Mofteyro  da  Cartuxa  que 
fundey  aceytaraó  as  ditas  duas  miíTas  ,  e  fe  obrigarão  de  as  dizer  co- 

mo mais  largamente  fe  conthem  ,  e  as  outras  duas  miíTas  cotidianas 
prepetuas  fe  haõ  de  dizer  no  Mofteyro  das  Chagas  de  Viila  Viçoza  con- 

forme ao  compremiíTo  delias  Cappellas  feito  por  Balthezar  de  Andra- 
de Tabeliam  de  nottas  deita  cidade  a  trinta  dias  do  mez  de  Dezembro 

de  mil  quinhentos  e  outenta  e  três  annos  pello  que  encomendo  ,  e 
encarrego  muito  a  meus  Teílamenteyros  que  guardem  os  ditos  Inftro- 
mentos ,  e  compremiíTo ,  e  da  minha  parte  mandem  dizer  ao  Duque, 
e  a  Senhora  D.  Catherina  me  façaó  mercê  de  fempre  favoreferem  ,  e 
ajudarem  aos  Pveligiozos  do  dito  Mofteyro  da  Cartucha  para  que  me 
naõ  achem  menos  pois  diíTo  lhe  virá  o  proveito  tam  grande  de  fuás 
oraçois ,  e  o  mefmo  pedirão  ao  Senhor  conde  de  Tentúgal  meu  fobri- 
nho ,  e  ao  Prelado  noíTo  Socefíbr ,  e  lhes  moftraraõ  o  dito  inftromen- 
to  de  fundação  e  compremiíTo  das  Cappellas.  Encomendo ,  e  pelTo  a 
meus  Teílamenteyros  que  tanto  que  Deos  me  levar  defta  vida  mandem 
logo  com  toda  a  brevidade  avizar  diíTo  ao  Cappitolo  da  Gram  Car- 

tuxa para  que  dem  ordem ,  que  fe  façaó  por  minha  alma  os  fufragios 
de  que  devo  partecipar  na  dita  ordem.  Deyxo  hum  livro  no  qual  fis 
concerto  com  meus  crcados  para  me  fervirem  conforme  a  huma  provi- 
zaÔ  que  mandey  paíTar,  que  eftá  no  principio  do  dito  livro  feita  a  vin- 

te e  féis  dias  do  mes  de  Dezembro  de  mil  quinhentos,  e  outenta  c  no- 
ve, mando  que  fe  guarde  e  execute  inteyramente.  E  encomendo  a 

meus  Teílamenteyros  que  conforme  a  ella  com  toda  a  brevidade  pa- 
guem os  ferviços  que  fe  lhes  eftiverem  devendo  ,  e  todas  ,  e  quaifquer 

outras  dividas  que  por  meu  falecimento  fe  achar  que  devo  ,  e  deipa- 
chem  as  partes  brevemente ,  E  declaro  que  de  antes  de  fer  Arcebifpo 
nenhuma  couza  devo  ,  e  por  ifo  as  dividas  que  ficarem ,  e  fe  acharem, 
e  os  ditos  ferviços  de  creados  e  expenfas  funerais  fe  devem  pagar  das 

rendas  da  meza  Archipiicopal  com  o  mais  o  que  de  direito  forem  obri- 
gadas. 53  Quando  entrey  nefte  Arcebifpado  tinha  huma  peníTam  em 

Malga  de  outo  centos  cruzados  de  honze  real  es  o  cruzado  do  qual  fe 
abatia  o  efcuzado,  e  fuberdio,  que  podiaó  emportar  trinta  the  trinta  e 
meyo  cruzados,  ou  o  que  fe  achar,  e  tinha  mais  quinhentos  cruzados 
na  Abbadia  de  Servus,  e  depois  me  deu  Sua  Santidade  quatro  centos 
cruzados  na  meza  de  Avillá  dos  quais  taobem  fe  haó  de  abater  o  íb- 
berdio  efcuzado  ,  que  cada  anno  emportaó  quinze  cruzados  pouco  mais, 
ou  menos  ou  o  que  fe  achar ,  e  os  annos  que  há  que  recebo  e  tenho 
as  ditas  pcnçois  annuais  conftaraó  das  Bulias  delias  que  eftaóemmeus 
Efcriptorios ,  e  da  hy ,  c  das  bulias  porque  fui  provido  no  Arcebifpa- 

do fe  pode  ver  o  que  fomaraó  em  todo  eftas  pençois  the  dia  o  em  que 
falecer ,  e  porque  depois  que  fou  Arcebifpo  foi ,  e  he  minha  tcnçaj 
fcarem-me  cilas  pcnçois  ,  e  dinheiro  que  delias  recebi ,  e  receber ,  e 
fe  me  dever  precípuo  para  delle  difpor  ,  c  traclar  como  de  ben> 
patrimoniais  conforme  ao  uzo ,  c  cuílume  dcfte  Reyno ,  e  do  dfí 
Caílella  onde  eftaó  íitas.  Mando  que  os  legados  defte  Teftamento  , 
e  outros  quaifquer  que  cu  deyxar  que  de  dircyto  ,  e  concieneh 
fe  naÓ  poderem  pagar  ,  c  fatisfazer   dos  bens  Eccleíiafticos  da  noíla 

meza 
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meza  archipifcopal  por  a  ilFò  na6  ferem  obrigados  fe  cumpraó  ,  e  pa- 

guem do  dinheiro  delias  pençois ,  c  pagos  os  ditos  legados  ,  e  mer- 
cês a  que  a  dita  meza  nao  eftiver  obrigada  no  remanecente  do  dito  di- 

nhevro  das  pençois,  e  em  todos  os  mais  bens  patrimoniais,  ou  quaíi 
patrimónios  que  por  meu  falecimento  me  ficarem  ,  e  de  que  de  di- 

reito ,  e  conciencia  pollb  teftar.  Inftituo  por  meu  univeríal  herdey- 
ro  ao  dito  Mofteyro  da  Cartuxa  de  Efcala  cxli  que  fundey  extra  mu- 

ros defta  Cidade.  E  ao  Prior  ,  e  Religiozòs  delle  em  comum  para 
que  os  hajaó  ,  e  cobrem  por  fy ,  e  por  feus  Procuradores  o  que  de- 

vem acertar  com  beneficio  de  Inventario  da  qual  herança  nao  poderão 
gaitar  couza  alguma  antes  tudo  o  que  ficar  empregarão  em  bens  de 
rais  que  rendam  para  o  dito  Mofteyro  ,  e  quero  que  o  hajaó  com  to- 

das as  condiçois ,  penas ,  e  obrigaçois  contheudas  no  Inlíromento  da 
fundação  do  dito  Mofteyro  feito  pello  dito  Joaó  da  Cunha  em  fete 
dias  de  Novembro  de  mil  quinhentos  noventa ,  e  fete  annos  ,  e  con- 

firmado pello  dito  Miniftro  geral  da  Gram  Cartuxa.  E  virá  ao  Co- 
légio das  Donzellas  nos  cazos  em  que  pello  dito  Inftromento  de  fun- 

dação lhe  podia  vir  a  fazenda ,  e  bens  que  dotey  ao  dito  Moftevro 
pjllo  dito  Inftromento  de  fundação  ,  cuja  natureza  em  tudo,  e  por 
tudo  feguirá  affim  ,  e  da  própria  maneyra  como  fe  fora  dotada  no  di- 

to Inftrumento  ,  e  bens  contheudos  nelle ,  e  com  as  deciaraçois  acer- 
ca delias  feitas,  porque  com  cilas  condiçois,  penas,  obrigaçois  ,  e 

deciaraçois  que  aqui  hey  por  expecificadas ,  os  inftituo  ,  e  ao  dito 
Mofteyro  por  meus  univerfais  herdeyros  na  dita  herança  ,  e  lhes  en- 

carrego muvto  queiraó  comprir  muito  inteiramente  o  dito  Inílromen- 
to de  fundação  contrato  que  nelle  fe  conthem  ,  e  os  mais  que  temos 

celebrado  ,  e  deyxo  ao  Padre  Fr.  Simão  da  Luz  dezaleis  mil  reis  de 
tença  em  cada  hum  anuo  cm  fua  vida  delle  fomente  os  quais  quero  , 
e  mando  que  os  ditos  meus  herdeiros  lhos  dem  em  quanto  elle  viver. 
Declaro ,  que  cu  tenho  feito  ao  dito  Mofteyro  da  Cartuxa  que  fun- 

dey algumas  deciaraçois  inter  vivos  ex  cauíis  piis  ,  as  quais  fe  acharão 
em  meus  Efcriptorios ,  quero  que  fe  cumpraó  fem  nellas  intrevir  efta 
herança  porque  fe  lhes  devem  dos  bens  Eccleíiafticos  da  dita  meza  Ar- 

chipifcopal ,  e  nao  deites  em  que  os  Inftituo  hcrdeyros  por  as  ditas 
duaçois  ferem  inter  vivos  ,  e  cauza  pia  ,  e  das  mefmas  rendas  Eccleíiaf- 
ticas  da  dita  meza  fe  devem  taóbem  pagar  todas  as  expendas  fune- 

rais, que  por  meu  falecimento  fe  fizerem  contheudas  nelle  Teftamen- 
to  ,  c  os  lerviços  de  creados ,  que  me  ferviraó  depois  de  Arcebifpo 
que  ao  tempo  de  minha  morte  nao  forem  pagos  ,  e  fe  deverem  ,  e  as 
mais  dividas  que  fe  acharem  então  que  deuo  defde  o  tempo  que  fui 
provido  no  Areebifpado  ,  por  a  ilío  citarem  obrigadas,  c  nao  a  dita 
herança.  Em  hum  livro  devxo  declaradas  as  couzas  ,  que  me  parefe- 
rao  que  importavaó  para  defeargo  de  minha  conciencia  para  que  meus 
Tcftamenteiros  as  vejaó  ,  c  entendao  os  particulares  delias  que  eu  man- 
dey  por  nelle  para  minha  lembrança  ,  e  para  faber  como  haviaÓ  de 
guovernar  nellas  minha  coneiencia  ,  por  cilas  podem  elles  taóbem  giio- 

vernarl*e  ,  o  qual  livro  fica  em  huma  arquinha  com  outros  papeis  , 
que  fervem  para  inteligência  do  negocio  com  os  quais   fe  podem  a- 

veriffi    r 
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vcriguar  algumas  dividas ,  a  qual  arquinha ,  e  papeis  que  nella  ficarem 
fe  entregarão  ao  noífo  confeíTor ,  que  então  for  fem  fe  fazer  delias 
inventario  ,  nem  a  Juíliça  as  ver ,  nem  ler ,  nem  fe  poder  tcmar  del- 

ias conta  ao  dito  confeíTor  antes  elle  poderá  fazer  delias  o  que  qui- 
zer  ,  e  naó  hirao  a  juizo  ,  nem  fe  moílraraô  a  peíToa  alguma  falvo 
aos  ditos  nolfos  Teílamenteyros  os  que  elle  quizer  por  ferem  fecre- 
tos  de  minha  conciencia  ,  e  eílarem  nelles  couzas  que  tocaó  a  minhas 
confiçois  nem  a  dita  arquinha  fe  abrirá  nem  verá  falvo  pello  dito  con- 

feíTor ,  por  quanto  nella  naó  fica  outra  couza  mais  que  os  ditos  pa. 
peis  de  íegredo  de  minha  coníiencia,  e  nas  margens  de  alguns  delles 
eílaó  declaradas  algumas  couzas ,  como  pagamentos  de  dividas! ,  e 
outras  femelhantes ,  quero  que  as  ditas  marges  fe  dé  também  credito 
porque  eílaõ  poílas  na  verdade  ,  e  de  outros  pagamentos  fe  acharão , 
e  deve  haver  papeis  em  meus  Eícriptorios.  De  fora  deíle  Teílamen- 
to  fica  hum  rol  afignado  por  mini  em  o  qual  deyxo  algumas  mer- 

cês ,  e  legados  a  alguns  creados  meus ,  e  outras  partes ,  quero ,  e  man- 
do que  o  dito  rol  ainda  que  tenha  a  datta  depois  da  deíle  Teílamen- 

to  ,  e  o  mais  que  no  dito  rol  deyxar  ,  e  eíliver  fe  cumpra  inteyra- 
mente  afíi ,  e  da  própria  maneyra  que  fe  houvera  de  cumprir ,  e  guar- 

dar fe  aqui  eílivera  eicripto.  Tenho  eregido  fundado  ,  e  dotado  hu- 
ma  caía ,  e  Colégio  para  amparo  criaíTaó ,  e  recolhimento  de  Donzel- 
las  pobres ,  e  orphas  como  fe  verá  pello  Inílrumento  da  criação ,  e 
fundação  feita  por  Bernardino  Ferdiani  que  entaó  fervia  de  noíft)  Éf- 
crivaõ  da  Camera  a  dezafeis  dias  do  mez  de  Junho  de  mil  quinhen- 

tos noventa  e  dois  annos ,  e  pello  inftromento  de  duaçaõ  feito  por 
Balthezar  de  Andrade  Taballiaó  de  notas  nefta  Cidade  aos  dezafete 
dias  do  mez  de  Junho  do  meímo  anno  de  mil  quinhentos  noventa ,  e 
dois  os  quais  Inílromentos  fe  acharão  em  meus  Efcriptorios ,  e  naó 
tenho  edifficado  eíla  caza  ,  e  Colégio  de  Donzellas  ,  por  theagora 
naó  achar  nefta  Cidade  onde  há  de  fer  edifficado  fitio  acomodado  pa- 

ra iífo  ,  e  porque  eíla  obra  he  de  tanto  ferviço  de  noífo  Senhor  em 
cazo  que  em  meus  dias  a  nao  ediffique ,  e  prefeifoe  peíTo  ,  e  enco- 

mendo muito  a  meus  Teílamenteyros  que  com  o  parefer  do  Prelado 
que  nos  foceder  ,  ou  do  cabido  eftando  a  Sé  vacante  comprem  do 
dinheyro  que  temos  dotado  ao  dito  Colégio ,  que  ainda  nao  eíliver 
empregado ,  em  rendas  ,  ou  bens  de  rais ,  humas  cazas ,  e  fitio  neíla 
Cidade  para  a  cdefdcaçaó  do  dito  Colégio  ,  e  lhe  façaô  hum  reco- 

lhimento com  modo  em  que  as  ditas  Donzelas  fe  porlaó  recolher ,  e 
ellar  com  honeílidade ,  c  clauzura  que  convém  conforme  a  meus  ef- 
tatutos  refpeitando  ao  dinheyro  que  houver  para  a  edificação  do  Co- 

légio do  qual  dinheyro  confiará  na  caza  da  noífa  fazenda  por  hum  li- 
vro particular  que  nella  há  ,  em  que  eilá  eferipto  todo  o  que  fe  co- 

brou por  conta  do  dito  Colégio  de  Donzellas  de.  que  dará  conta  o 
Thezoureyro  que  para  iífo  temos  ordemnado.  Os  Padres  da  Compa- 

nhia do  Colégio  do  Efpirito  Santo  deíla  Cidade  me  trazem  em  de- 
manda íobre  certa  pençaó  que  pretendem  lhe  ellar  devendo  dos  fru- 

tos da  noífa  meza  Archipiícopal ,  e  por  certas  promeíTas  que  dizem  me 
haver  íeito  EIRey  D.  Henrique    que   feja  em  gloria    de  lazer  certas 

obras 
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obras  no  dito  Colégio  doEfpirito  Santo,  c  cm  outras  partes,  e  por 
outras  couzas,  c  razois  que  tem  alegado  nos  autos  que  iòbre  iifo 
pendem  ou  podem  alegar,  Declara,  que  eu  nefte  particular  nao  tc- 
nbo  obrigação  alguma  aos  ditos  Padres ,  e  ao  Colégio  do  Elpirito 
Santo  por  razão  da  dita  pençaó  por  quanto  ,  o  coníentimento ,  e 
procuração  que  para  cila  dey  foy  ,  e  o  dey  por  modo  jufto  ,  c  por 
forca  contra  minha  vontade,  e  conftrangido  ,  e  por  alími  ler  fiz  lo- 

go ibbre  iíto  meus  proteftos  ,  e  tanto  que  EIRey  D.  Henrique  mor- 
rco    revoguey   logo    a    dita    procuração    deante    do  Núncio   
nem  por  razaô  das  ditas  promelfas  que  os  Padres  alegaó  lhes  tenho 
obrigação  alguma  ,  nem  no  feu  Colégio  ,  nem  a  outras  partes  por 
quanto  as  nao  fiz  ,  nem  me  obrigucy  numqua  a  iíFo ,  e  fe  neíta  ma- 

téria ientira  minha  conciencia  obrigada  o  dilfera  chammente ,  e  aflim 
o  declaro.  E  para  que  efte  meu  Teltamcnto  fe  dê  à  fua  execução 
faço  meus  Teftamenteiros  ao  Senhor  D.  Joaó  de  Bargança  meu  fobri- 
nho ,  e  ao  Meniítro  que  pello  adeante  for  da  Ordem  da  Piedade ,  e 
ao  Prior  Vigário  ou  Procurador  ,  que  for  pello  tempo  do  dito  Mof- 
teyro  da  Cartuxa  que  fundey  ,  e  ao  Padre  Fr.  Simão  da  Cruz  nof- 
ío  confeífor ,  a  todos  ,  e  a  cada  hum  úifolidum  com  declaração  que 
fempre  concorraó  ao  menos  dois  delles  nefta  execução ,  e  lhes  peííb 
muito  queyrao  aceytar  efte  trabalho  ,  e  faltando  algum  delles ,  ou  por 
fallecimento  ou  por  nao  aceytar  ,  ou  por  outro  empedimento  ou 
cauza  peiTo  ao  Senhor  Duque  D.  Theodofio  que  agora  he  ,  e  aos 
que  lhe  focederem  na  caza  de  Bragança  queyrao  nomear  em  feu  lu- 

gar aos  que  lhe  pareierem  ferviço  de  Deos  ,  e  que  defearregaraó  me- 
lhor minha  coníiencia  aos  quais  meus  Teítamenteiros  pcííb  tomem  a 

feu  cargo  o  cumprimento  deite  Teítamento  ,  e  o  façaó  cumprir  co- 
mo nelle  fe  conthem  com  toda  a  brevidade  ,  e  dchgencia  poííivel  co- 
mo em  de  cada  hum  delles  em  particular  confio  ,  e  efpero.  E  porque 

efta  he  a  minha  ultima ,  e  redadeira  vontade  mando  que  efte  meu 
Teílamento  ferrado  ,  e  tudo  o  contheudo  nelle  fe  cumpra  inteiramen- 

te ,  e  que  valha  em  juizo ,  e  fora  delle  como  Teílamento  ou  con- 
dicilio  ou  como  melhor  em  direito  valer  poíTa.  E  por  elles  hey  por 
revogados  todos  ,  e  quaifquer  outros  que  tenha  feito  ,  e  fó  quero  ef- 

te tenha  força  ,  e  vigor  o  qual  vay  afignado  por  mim  de  meu  íignal,e 
lello  ao  pé  com  meu  fincte  eferipto  cm  quatro  meyas  folhas  cozidas 
de  todas  as  partes  fem  entrelinha  ,  rifeadura  ,  nem  borrão  que  duvi- 

da faça,  e  o  efereveo  Luiz  Fragozo  de  meu  mandado,  e  quero  que 
fe  naõ  abra  fe  nao  depois  de  meu  falecimento  feito  cm  Évora  aos 
quinze  dias  do  mez  de  Março  de  mil  e  quinhentos  noventa  e  nove 
annos ,  e  eu  Luiz  Fragozo  o  eferevy  demandado  do  dito  Senhor  Ar- 
cebilpo ,  e  aíigney  dia,  mez,  e  anno  utfupra  (=:  Theotonio  Arcebif- 
po  de  Évora  =  Por  mandado  do  Arcebilpo  meu  Senhor.  Luiz  Fra- 

gozo. Savbaó  o\  que  efte  Inftrumento  de  approvaçaó  virem  que  no 

Anno  do  Nacimento  de  no'1'o  Senhor  JESU  Chrifto  de  nul  quinhen- 
tos noventa  e  nove  em  quinze  dias  do  mez  de  Março  do  dito  anno  na 

Ç  lade  de  Évora  no  appouzento ,  e  cassas  da  rezidencia  do  Kcveren- 
diiiino  em  ChriÍLU  Padre  D.  Theotoiuo  de  Bargança  Arcebifpo  de  Évo- ra 
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ra  eítando  elle  Arcebifpo  ahy  prezente  ,  e  andando  a  eito  iaô  ,  e  fora 
de  accidente  de  infermidade  alguma ,  e  em  feu  perfeito  juizo  ,  e  en- 

tendimento ,  fegundo  parefer  de  mim  Tabelião  ,  e  das  Teítemunhas 
ao  diante  efcriptas  ,  logo  por  elle  em  prezença  das  mefmas  Teítemu- 
nhas  foi  dado ,  e  aprezentado  a  mim  Tabaliaó  de  fua  maó  à  minha  , 
huma  Sedulla  que  de  feo  Teu  Teílamento  em  fuás  m aos  tinha  por  elle 
ordemnada  ,  e  aíignada  de  feu  fignal ,  e  fellada  com  o  feu  finete  pe- 

queno ao  pé  com  lacre  vermelho  efcriptas  em  quatro  mcyas  folhas  de 
todas  as  partes ,  e  fora  eíla  meya  folha  em  que  vou  fazendo  eíla  ap- 

provaçaó dizendo  que  o  contheudo  na  dita  Sedulla  hera  em  Teíla- 
mento ,  e  ultima  vontade  ,  e  que  approvava ,  e  ratheficava  a  dita  Se- 

dula  ,  e  a  havia  por  firme  ,  e  valioza  ,  e  por  eíle  publico  lnílro- 
mento  diífe  que  anullava ,  revogava ,  e  contradizia  todas  outras  fuás 
Sedulas ,  mandas ,  Teitamentos  ,  condicilios  que  antes  deita  haja  fei- 

tos que  naó  valhaó  falvo  eíla  que  há  por  folemne  feu  Teílamento  , 
e  derradeyra  ,  e  ultima  vontade  o  qual  manda  que  falecido  elle  da 
prezente  vida  deite  mundo  fe  cumpra  em  todo,  e  por  todo  como  nel- 
le  fe  conthem  requerendo  ,  e  mandando  a  mim  Tabaliaó  lhe  fizeíTe 
eíle  Inítromento  de  aprovação  do  dito  Teílamento ,  e  em  Teítemu- 
nho  de  verdade  affim  o  outorgou  ,  e  mandou  fer  feito  efte  em  que 
aíignou  por  fua  maó  ,  e  letra  ,  e  eílando  a  todo  prezentes  por  Tef- 
temunhas  chamadas,  e  rogadas  Ambrofío  opizanes  Italiano  de  nafçaó, 
e  Manoel  Guoterres  ,  António  Peres  ,  Theotonio  Fragozo  Creados 
do  Arcebifpo  ,  e  Diogo  Pereira  leu  Viador  ,  e  Francifco  Rodrigues, 
e  António  Ribeyro  feus  Cappelais  neíla  Cidade  moradores  ,  e  eu  Pê- 

ro Borges  Tabaliaó  publico  de  nottas  delRey  noílb  Senhor  neíla  Ci- 
dade de  Évora  ,  e  feus  termos  que  eíle  Inílromento  de  approvaçaó 

de  Teílamento  ferrado  eferevy  ,  e  aqui  afigney  de  meu  ílgnal  publico , 
que  talhe  no  qual  taóbem  afignaraó  as  ditas  Teítemunhas ,  e  o  entre- 
guey  ,  e  tornou  a  ficar  em  poder  do  dito  Arcebifpo  Teílador.  a  Theo- 

tonio Arcebifpo  de  Évora  =J  Ambrofío  opizones  ̂   Manoel  Guoterres 
s=l  António  Peres  =5  Theotonio  Fragozo  =á  Francifco  Rodrigues  =J 
António  Ribeyro  s=j  Diogo  Pereyra  -$  Aos  que  eíla  certidão  certifico 
eu  Pêro  Borges  Tabelião  publico  de  nottas  delRey  noffo  Senhor  nef- 
ta  Cidade  ds  Évora ,  e  feus  termos  que  depois  de  feita  a  approvaçaó 
deite  Teílamento  que  o  Reverendiílimo  em  Chriílo  Padre  D.  Theoto- 

nio de  Bargança  que  dentro  eítá  logo  eu  Tabelião  o  cozi ,  e  ferrey , 
e  vay  cozido  com  huma  linha  branca ,  e  fellado  nos  cantos  deita  par- 

te com  quatro  fellos  das  fuás  armas  com  lacre  vermelho  ,  e  da  outra 
parte  com  outros  quatro  fellos  em  diverflas  partes,  e  cozido  aílim  ,  e 
fellado  na  forma  que  acima  digo  o  entreguey  ao  dito  Arcebifpo  em 
prezença  dos  Padres  Francifco  Rodrigues  ,  e  António  Ribeiro  feus 
Cappeílais ,  que  aqui  afignaraó  em  quinze  dias  do  mez  de  Março 
de  mil  quinhentos  noventa  ,  e  nove  annos  ~2  Arcebifpo  de  Évora  à 
Pêro  Borges  :=l  Francifco  Rodrigues  :=j  António  Ribeyro  s=l  EíteTef- 
tamento  fe  naõ  tire  da  arca  do  depoíito  nem  fe  dè  por  nenhum  ca- 
zo  em  minha  vida  zz  O  Arcebifpo  sal  Eíle  lie  meu  Teílamento  o  qual 
fe  naó  abrirá  em  minha  vida  porque  naó  fica  valendo  abrindofe  pri- 

meyro , 
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mcyro  ,  c  hafe  de  abrir  logo  que  fe  íbubcr  meu  falecimento  ,  e  hade 
fer  aberto  deante  do  Juiz  do  ordinário   em  prezença   de  Tabelião  ,  e 
de  abertura   fe  ha  de  fazer    auto   aíignado  pello   dito  Juiz ,  e  Teíte- 

munhas Évora  quinze   de  Março  noventa   e  nove ,  Theotonio  Arce- 
bifpo de  Évora  =3  Condecilio  =3  Faço  meus   Teítamenteyros  ,  e  exe- 

cutores de  meu  Teftamento    conforme  a   direito  ,    e  lhe  dou  todo  o 
poder  quanto  poífo ,  e  he  nccelfario  alem  dos  nomeados   em  meu  Tef- 

tamento ,  e  com  as  clauzulas    dos    autos    ao  Senhor  Dom   Francifco 
de  Almeyda  meu  ibbrinho  ,  caos  Doutores  Joaõ  Alvres  Brandão,   e 
Sebaítiaó  da  Coita  Cónego  neíta  Scé  ,  e  achandole  abzentes  deite  Ar- 
cebifpado  os  nomeados  no  Teftamento   elles  fós  com   o    Padre  Prior 
da  Cartuxa ,  ou  o  feu  Vigairo  ou  quem  feus  cargos  tiverem ,  ou  leu 
Procurador  poífaó  conthenuar  em  tudo  como  eftá  declarado   no  Tef- 
tamento ,  c  cila  he  minha    ultima  vontade  ,    e  aíTim  o    declaro   nefte 
condecilio  Évora  lete  de  Janeiro  de  leis  centos  ^  o  Arcebifpo  de  E- 
vora  =  Aprovação  a  Saybam  os  que  efte  inftromento  de  approvaçaó  de 
condicilio ,  e  addiçaó  a  teftamento  virem  que  no  anno  do  nafcimen- 
to    de  noílb  Senhor  JESU  Chrifto   de   mil  e  feifcentos    em  fete  dias 
do  mez  de  Janeyro  do  dito  anuo  na  Cidade  de  Évora  no  apozento  do 
ReyerendiíTimo    em   Chrifto  Padre  Dom  Theotonio   de  Bargança  Ar- 

cebifpo de  Évora  ,  eftando  elle  ahi  prezente  em  huma  cama  mal  dif- 
pofto   de  infèrmidade  que  noíro  Senhor    Deos  deu  ,  mas  porem  em 
teu  perfeito   juizo,  e  entendimento ,  fegundo  parefer    de  mim  Tabe- 

lião ,  e  das  ditas  Teítemunhas  ao  deante  efcriptas  ,  logo  por  elle  em 
prezença  das  mofinas  Teítemunhas  foy   dado ,  e  aprezentado    das  fuás 
maós  ás  de  mim  Tabeliam  ,  e  das  Teítemunhas  ao  diante  digo  de  mim 
Tabeliam  hum  condecilio  ,  e  addiçaó  a  Teftamento  que  em  lua  maõ 
tinha  ,  que  he   o  que  atraz  fica  nefta  meya  folha  por  elle  eferipto ,  e 
aíignado  dizendo  que  elle  approvaba  e  retheficava  o  dito  Condicilio, 
e  addiçaó  a   teftamento  intcyramente  como  nelle  fe  conthem  ,  e  man- 

dava que  fe  cumprife  e  que  falefendo  elle  da  prezente  vida  deite  mun- 
do fe  ajunte  ao  feu  Teftamento  que  tem  feito,   e  approvado  ,  e  que 

o  dito    Teftamento  ,   c  efte  Condicilio  ,    e  addiçaó   fe  cumpraó  intei- 
ramente como  nelles  fe  conthem    porque   eíla   he  fua  ultima  e  reda- 

deyra  vontade  ,  e  em  Teftemunho  de  verdade  a'íim    o   outorgou  ,  e 
mandou    fer  feito  efte  ein  que  aíignou  por  fua  maõ  ,  e  letra  eftando 
prezentes  por  Teítemunhas  e  rogados  Matheus  da  Cofta  ,    e  o  Padre 
António  Ribeyro  ,  e  Eítevaó  de  Penhaloza ,  e  Braz  de  Mira,  c  Fran- 

cifco de  Mattos ,   c   Jeronymo  Cardozo    todos   creados  do  Arcebifpo 
n:fta  Cidade  moradores  e  eu  Pcro  Borges  Tabeliam  publico   de  not- 
tas  deliley  no!lb  Senhor  nefta  Cidade  de  Évora  e  feus  termos ,   que 
todo  eícrevy  e  aqui  afignev  de  meu  pnblico   íignal    que   tal  he  :=;  o 
Arcebifpo    de   Évora  —  Matheus  da  Coita  =3  liras  de  Mira  =3  Antó- 

nio  Ribeiro  =J  I^ltevaó  de  Penhaloza   sa  Jerónimo  Cardozo  =3  Fran- 

cifeo  de  Mattos. '  —  outro  Condecilio  53  Dom  Theotonio  de  Bargança 
por  mercê  de  Deos ,  c  da  Santa  Igreja  de    Roma  Arcebifpo  de  Évo- 

ra por  efta  addiçaó   a  meu  Teftamento  declaro  que  no  ultimo  Teíla- 
mento que  fiz  de  em  outra  addiçaó   a  elle    nomiey  certos    Teítamcn- 

Tom.  IV.  P  teyros 
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teyros  para  o  executarem  ,  e  por  me  parefer  que  o  Sereniílimo  Du- 

que Dom  Theodoíio  ,  e  o  Senhor  Alexandre  feu  Irmaõ  por  fuás  oc- 
cupaçois ,  e  por  trabalho  que  niífo  teriaõ  naó  poderiaó  mandar  cor- 

rer com  a  execução  do  dito  Teílamento  os  naó  noiniey  então  por 
meus  Teftamenteyros  ,  e  dandolhe  dilib  depois  conta  me  fizera  o  mer- 

cê de  me  dizerem  que  o  faziaó  pello  que  agora  os  nomeyo  por  meus 
principaes  Teftamenteiros  ,  convém  a  faber  ao  Sereniílimo  Duque  Dom 
Theodofío  ,  e  a  feus  íbceíTores ,  e  ao  Senhor  Alexandre  feu  Irmaõ  , 

e  lhes  peíTo  muito  por  mercê  pello  amor  ,  e  obrigação  que  lhe  te- 
nho ,  e  á  caza  fejaó  fervidos  de  tomar  efte  trabalho  do  cumprimento 

de  meu  Teílamento ,  e  de  o  fazerem  executar  com  a  brevidade  poíi- 
vel ,  tanto  que  Deos  for  fervido  de  me  levar  deita  vida ,  e  naô  hé 
minha  tenção  revogar  os  mais  Teftamenteyros  ,  que  tenho  nomeado , 
e  porque  efta  he  minha  vontade  quero  que  fe  cumpra  inteyramente 
efta  addiçaõ  ,  e  o  meu  Teílamento  principal ,  e  outra  addiçaó  que  fiz 
a  elle  ,  e  que  tudo  fe  guarde  ,  e  cumpra  como  nelles  fe  conthem  , 

e  que  efta  valha,  ou  por  addiçaó ,  ou  por  Condecilio  ,  ou  por  qual- 
quer outra  via  que  por  direito  poíTa  mais  valer ,  e  por  fer  aílim  mi- 

nha vontade  mandey  fazer  efte ,  e  o  aíigney  ,  e  felley  de  meu  fellp 
em  Eftremoz  a  fete  do  mez  de  Mayo  de  mil  e  feifcentos  annos.  Dio- 

go Pereyra  o  Efcreveo  por  nofTo  mandado  e  cu  Diogo  Pereyra  o  ef- 
crevy  de  mandado  do  Arcebifpo  ,  e  âfignèy  a  Theotonio  Arcebifpo 
de  Évora  S  Diogo  Pereyra  s  Approvaçaó  ti  Saybam  es  que  efte  Inf- 
tromento  de  approvaçaó  virem  que  no  Anno  do  nacimento  de  noifo 
Senhor  JESU  Chrifto  de  mil  ,  e  feifcentos  annos  aos  fete  dias  do  me? 
de  Mayo  em  efta  Vilía  de  Eílremes  em  as  pouzadas  aonde  pouza  o 
Senhor  Dom  Theotonio  de  Bragança  Arcebifpo  de  Évora  eftando  el- 

le dito  Senhor  ahy  prezente  fam  ,  c  cm  pé ,  c  em  todo  o  feu  juízo 
perfeito  e  entendimento  que  noílb  Senhor  lhe  deu  ,  e  por  elle  da  fua 
maó  à  de  mim  Tabeliam  perante  as  Teftemunhas  ao  diante  eferiptas 
fby  dado  efte  Condiciíio ,  e  addiçaó  a  feu  Teílamento  atras  eferipto 
na  meya  folha  que  havia  feito  com  Diogo  Perevra  afignado  ao  pé  por 
elle  dito  Senhor  Teftador ,  e  aíignado  com  o  íeilo  das  fuás  armas  pe- 

dindo a  mim  Tabeliam  que  lho  aprovaíle  porque  efta  hera  a  fua  von- 
tade ,  e  mandava ,  e  queria  que  o  contheudo  nella  fe  cumpriíTe  intey- 

ramente  affim  como  nella  fe  conthem  o  qual  cu  Tabaíiam  approvey , 
e  houve  por  approvado  tanto  quanto  em  direito  devo ,  e  políb  fazer, 
o  qual  eu  ferrey ,  e  cozi  com  numa  linha  preta  para  o  tornar  a  en- 

tregar ao  dito  Senhor  Arcebifpo ,  e  em  fé  e  teftemunho  de  verdade  o 
mandou  elle  dito  Senhor  Arcebifpo  fer  feito  efte  inftromento  de  ap- 

provaçaó em  que  outorgou  c  aíignou  fendo  prezentes  por  Teftemu- 
nhas rogadas ,  e  chamadas  para  iíTo  o  Doutor  Joaó  Alvrcs  Brandão 

Provi  for  deite  Arcebilpado  ,  e  Martim  de  Faria  do  habito  de  Chrif- 
to morador  em  a  Villa  de  Septuval  ,  e  os  Padres  Duarte  fobrinho  , 

e  António  Rodrigues  Cappelais  do  dito  Senhor  Arcebifpo  ,  e  o  Pa- 
dre Fr.  Silveílre  Calvo  morador  em  o  feu  Moíleyro  da  Cartuxa  de 

Efcala  Cadi  junto  a  Cidade  de  Évora  que  todos  aqui  aíignaraÕ  como 
Senhor  Arcebifpo  e  eu  Clemente  de  Faria  publico  Tabaíiam  de  nott;:s 

neíla 
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nefta  dita  Villa  por  EIRcy  noífo  Senhor  que  ifto  eferevy ,  c  por  ver- 
dade aqui  me  afigney  de  meu  publico  fignal  que  tal  hé  ,  pagou  na- 

da —  I  heotonio  Arcebifpo  de  Évora  =3  o  Doutor  Joaõ  Alvarez  Bran- 
dão a  Martim  de  Faria  :=S  Duarte  íbbrinho  S  António  Rodrigues  sa 

Fr.  Silveftrc  Calvo  a  o  qual  Inftromento  tem  o  traslado  do  dito 
Teftamento  eu  Manoel  Camacho  Tabelião  publico  do  judicial  del- 
Rcy  noilb  Senhor  em  cita  Cidade  de  Évora  fiz  trasladar ,  do  próprio 
que  concertey  com  o  iecenciado  João  Baptifta  Peyxoto  em  efta  Ci- 

dade Juiz  de  tora  com  alçada  por  EIRey  nollb  Senhor ,  e  afigney 
de  meu  publico  fignal  que  tal  hé  aos  dois  dias  do  mez  de  Agofto 
de  mil  feilcentos  e  dous  annos  zH  Conlertado  comigo  Joaó  Baptiíla 
Peyxoto  =5  lugar  do  publico. 

Certifico  eu  Domingos  Pereira  publico  Tabeliam  das  nottas  por 
Rey  noíTo  Senhor  que  Deos  guarde  em  efta  Cidade  de  Évora  e 

feu  termo  que  a  letra  da  íbbcripçaó  e  fignal  publico  atraz  e  aífima 
tudo  he  de  Manoel  Baptifta  Tabeliam  do  judicial  nefta  Cidade  e 

por  certeza  d. -Ha  fiz  eftc ,  e  o  afigney  de  meu  fignal  publico  na  di- 
ta Cidade  aos  dez  dias  do  mez  de  Outubro  de  mil  Íeifeentos ,  e 

três  annos  =s  lugar  do  publico  sa  Domingos  Pereyra. 
Certifico    cu  Luiz  Nunes  Tabelião   publico    do  judicial  por  EI- 
Rey nofib  Senhor   nefta  Cidade  de  Évora  que  he  verdade  que  junto 

ao  teftamento  ,  e  condicilios   de  Dom  Theotonio   de  Bragança   Arce- 
bifpo que  foy  deita  (.idade  e  feu  Arcebifpado  que  feito  tem  que  eftá 

em  poder  do  Iecenciado  Joaó  Baptifta  Peyxoto  Juiz  de  fora  defta  Ci- 
dade eftá  hum  termo  junto  que  foy  feito  parante  o  dito  [uiz  do  qual 

o  traslado  he  o  feguint:.  Aos  doze  dias  do  mez  de  Agofto    de  mil  e 
íeifeentos   e   dois    annos    nefta  Cidade  de  Évora  nas  pouzadas  do  Ie- 

cenciado Joaó  Baptifta  Peyxoto  Juiz  de  fora  nefta  Cidade  perante  el- 
le  parefeo  o  Padre  Dom  Beltrão  Morei  Prior    do  mofteyro   da  Car- 

tuxa de  junto  <.\c?ij  Cidade  ,  c  bem  aílim  o  Padre  Dom  Bruno  Pro- 

curado:-  do    dito   Mofteyro   pellos   quais   ambos  juntamente ,    e  cada 
n  delles  foi  dito  que  o  Arcebiípo   D.  Theotonio  de  Bragança  que 

Deos  tem  Arcebifpo  que  foy  defta  Cidade  de  Évora  dcyxara  ao  dito 
Mofteyro  por  herdeiro    de  íeus    bens  conforme   feu  teftamento  atras 
que  elles  em  nome,  e  do  dito   Mofteyro  aceytavaó    a  dita  herança   a 
b::ieíicio  dj  inventario   e  naó  de  outra  maneyra  ,  e  que  da  dita  acev- 
taçaó   he  mandarão   fazer    termo ,    e  delia    lhe    mandarão  pa.Iar   Inf- 
tromcuto  mandado  ,   e  confirmação  ,    c  de  tudo    o  dito  Juiz  mandou 
fazer  termo  que  aíignou  com  os  fobreditos  Padres   que  prezentes   cf- 
tavaó  Luiz  Nunes     Tabelião  que    o   cicrevv^  Joaó  Baptifta  Peyxoto 
Ir.  .Morei  sj  Fr.  Bruno  Procuradora  Segundo  que  tudo  ifto  melhor, 
e  mais  cumpridamente  no  dito  termo  he  contheudo    a  que  cm  todo , 
e  por  todo  me  reporto  ,  c  por  delle    o  dito   Dom  Prior  da  Cartuxa 
me  pedir  efta  Certidão,   c  pello    dito    Juiz    o  mandar   lha  pafíey  ,  e 
concertey  com  hum  Teftamento  abavxo  aíignado    em  Évora   aos    tre- 

ze dias  do  mez  de  Agofto  de   mil  feilcentos,  c  dois  annos  ,  c  o  afig- 
ney de   meu    fignal  publico  que  tal   hé    ~    lugar  do  publico  —    Luiz 

Nunes. 
Tom.  IV.  P  ii  Cer- 
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Certefico  eu  Domingos  Pereyra  Publico  Tabelião  das  nottas  nef- 

ta  Cidade  de  Évora  por  EIRey  noíTo  Senhor  que  he  verdadeyra  a 
certidão ,  e  íignal  publico  atrás  he  de  Luis  Nunes  Tabelião  que  foy 
do  judicial  nefta  Cidade  e  para  certeza  delle  fiz  efte  e  o  afigney  de 
meu  publico  fignal  na  dita  Cidade  em  três  dias  do  mez  de  Outubro 
de  mil  feifcentos  e  três  annos  sj  lugar  do  publico  o  Domingos  Pe- 
reyra. 

Copla    do  condi cilio  que   o  Arceblfpo  o  Senhor  D.  Theotonio ,  que 

Deos  tem  foz  em  Valladolid  a  \6.  de  Abril  de  1602. 

NAs  contas  com  EIRey  Dom  Henrique  no  paó  que  me  ficou  de- 
vendo fe  lhe  abata  des  reis  em  cada  alqueire  ou  fe  fe  achar 

que  diíle  por  alguma  peíToa  pella  parte  delRey  ,  e  dos  Teftamentei- 
ros  que  lhe  eu  diíTefe  que  queria  abater  ainda  que  naó  feja  authen- 
tico  creyaíe  qualquer  memoria  ,  ou  qualquer  papel  que  diífo  houver , 
a  qualquer  comprador  que  haja  comprado  carne ,  ou  outra  couza  em 
que  poíTa  haver  ou  nas  medidas ,  ou  nos  pezos  quebras  fe  lhe  leve 
em  conta  o  que  parefer  jufto :  a  Tenho  feito  meu  Teftamento  que 
eftá  em  poder  do  Prior  da  minha  Cartuxa  ferrado  e  junto  com  o 
Condicilio ,  e  outros  papeis  que  tocaó  a  meu  Teftamento  s=l  No  meu 
Efcriptorio  eftá  huma  Copia  do  meu  Teftamento ,  no  que  tocar  aos 
creados  e  meu  depofito  fe  guarde  que  ahy  fe  verá  :=!  Álvaro  Tinoco 
he  meu  Thezoureiro  nefta  jornada ,  o  dinheiro  que  trouxe  para  eftes 
gaftos  eftá  lhe  carregado  he  todo  empreitado  do  Depofito  do  Mof- 
teyro  de  Santa  Mónica  da  minha  obediência  e  taõbem  do  depofito 

do  Siminario ,  e  de  outras  partes  que  me  empreitarão  de  que  há  pro- 
vizois  minhas  conhecimentos  e  ordens  para  fe  pagarem  ,  e  de  algum 
dinheiro  defte  creyo  que  he  elle  depofitario ,  creaólhe  por  feu  jura- 

mento porque  he  couza  cham  ,  e  que  confta  por  papeis  fello  ,  e  aílim 
naó  lhe  podem  tomar  o  dinheiro  que  tiver  =3  Mucio  Palavecino  tem 
vinte  mil  reales  os  quais  todos  faó  da  obra ,  dalv  mandey  gaitar 
três  mil  reales  para  humas  Aremilas  que  comprarão  ,  haófe  de  pa- 

gar eftes  três  mil  reales  a  obra  5=3  o  dito  Álvaro  Tinoco  lie  recebe- 
dor da  obra.,  e  Viador  da  fazenda  delia,  a  elle  fe  lhe  haó  de  entre- 
gar ,  e  comporce  huma  proviíáó  em  que  mandava  que  os  entregafe , 

naó  me  lembra  a  quem  ,  Miguel  Nunes  os  recebeu  ,  e  os  entregou 
a  Mucio  Menas  eftes  três  mil  reales  a  os  meus  papeis  faó  humBaul, 
dois  Efcriptorios  hum  de  Nugueyra ,  e  outro  amarelo  pequenos  fe 
entregarão  ao  dito  Álvaro  Tinoco,  e  elle  com  o  Padre  Nicolau  Guo- 
dinho  meu  Confcríbr  os  hiraó  vendo ,  e  romperão  os  que  melhor 
lhe  parefer,  e  os  que  tocarem  ao  Arcebifpado  ficarão  a  Álvaro  Ti- 

noco para  os  entregar  ao  Cabido ,  c  os  outros  fe  queymaraó  naó  fer- 
vindo  pello  Padre  Nicolau  Guodinho.  1=2  E  porque  neftes  dois  Efcrip- 

torios e  Baul ,  eftaó  mifturados  papeis  de  minha  conciencia  ,  que  íó 
meus  Confeforcs  devem  ver  por  lerem  de  iecreto  de  minha  alma,  or- 
demno ,   c  mando  que   o  dito  Padre  Nicolau  Guodinho  meu  Confc- 

for , 
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for ,  e  o  Padre  Álvaro  Tinoco  com  quem  me  tenho  confefado  mui- 
tas vezes  os  efeolhaó  primeyro  que  ninguém  os  veja  ,  e  lendo  neceí- 

iario  para  que  ifto  Te  cumpra  aíim  peiro  a  mon  Senhor  Núncio  que 
confirme  ifto ,  e  fe  lhe  declare  que  naó  tem  Eípolio  nos  Prelados  de 
Portugal  fe  naó  os  ibcellbres  çj  Pelíb  ao  Senhor  Arcebifpo  de  Lis- 

boa que  me  faça  mercê  mandar  executar  o  que  aqui  for  necefTario  , 
e  fer  meu  Tcftamentcyro  c  Albaccas  por  fer  obra  divina  de  fua  qua- 

lidade e  caridade  e  quando  elle  naó  for  diflb  fervido  elle  nomeye 
peilbas  que  lhe  parefer ,  porque  a  elFes  hey  por  nomeados  =s  No  que 
toca  a  meus  creados ,  eno  mais  hé  minha  ultima  vontade  que  fe  cum- 

pra o  meu  Teftamcnto ,  e  o  Traslado  que  aqui  ellá  pode  fervir  de 
apontamentos  ,  e  que  fe  lhes  fatisfaça  mais  por  eftarem  fora  de  fuás 
cazas  ,  e  acerca  do  meu  Enterramento  peífo  ao  Senhor  Arcebifpo  man- 

de fe  faça  conforme  ao  traslado  que  cila  por  letra  de  Luiz  Fragozo 
a  qual  podem  reconhecer  o  Padre  Nicolau  Guodinho  Manoel  de  Fi- 
gueredo  que  efta  efereve  ,  e  Jeronymo  Cardozo  que  delia  tem  noti- 

cia o  qual  fe  achará  em  hum  dos  Efcrip  tórios  que  aíima  digo  de  Nu- 
gueira  ou  amarello  =  ao  Senhor  Conde  de  Bailo  paguem  huma  Mul- 
la  de  que  me  fez  mercê  porque  a  aceytey  com  attençaõ  de  lhe  dar 
hum  Cavalo  por  ella  ,  c  parefeme ,  que  lho  deviaó  dizer  as  peilbas 
a  quem  cu  dizia  para  que  lho  difefem  ,  —  A  Miguel  Nunes  de  Abreu 
3ue  nefta  Corte  cftá  fe  lhe  dè  o  necelíario  para  o  caminho  ,  e  toma- 
as  lá  contas  he  minha  vontade  que  fe  lhe  pague  tudo  o  que  conf- 

iar que  elle  tem  gaftado  aqui  com  fua  peíTba ,  e  creados  em  meu  fer- 
viço  entrando  nifto  o  que  tem  recebido  ainda  que  feia  mais  que  o 
o  que  fe  cuftuma  dar  aos  outros  =;  Fumante  há  muito  tempo  que  re- 
quere  ceita  fatisfaçaó  par  efe,  que  nos  coniertamos  porque  havia  cer- 

tas opiniois  do  que  eu  era  obrigado  em  conciencia  ,  parefeme,  que 
podia  haver  difeuido  em  fe  dilatarem  efte  negocio  fe  rezolver  ,  c  o 
conlerto  ou  de  fe  julgar  conforme  a  direito  fe  ao  Provizor  ,  ou  Vi- 
gairo  geral  ,  e  a  hum  terceyro  cirando  difrerentes  parefer  que  fe  lhe 
deve  dar  mais  paguefe  tudo  o  que  parefer  fe  lhe  deve  por  cauza  da 
dilação  porque  elle  me  fez  protefto  algumas  vezes  lbbrc  cila  dilação 
fe  parefe  que  tive  niíTa  alguma  culpa,  gsí  E  quanto  a  meus  creados 
a  fora  de  leu  ferviço  fe  lhe  ha  de  dar  o  neceíTario  the  tornarem  a 
luas  cazas  fem  fe  lhe  difeontar  nada  do  que  lhe  tenho  dado  ,  e  ifto 
taóbem  fe  entende  em  Martim  de  Faria ,  e  Álvaro  Tinoco  ,  que  o 
Baptifta  ,  e  Tavares  ,  que  naó  faó  meus  creados  ,  c  o  mcfmo  fe  en- 

tende dos  Padres  da  Companhia  ,  c  Saó  Domingos  dandolhe  o  necef- 
iario  para  hirem  acomodados,  e  devem  dehir  em  hum  coche.  C3  Dc- 
po/item  meu  corno  na  caza  profela  da  Companhia  de  Valladolid 
como  ja  tenho  determinado  em  meu  Teftamcnto  e  mando  que  fe  fa- 

ça- a  Declaro  que  cu  poftb  Teftar  de  outocentos  cruzados  que  te- 
nho de  pençaó  em  Malga  ,  quatrocentos  cm  Villá  ,  e  quinhentos  cru- 

zados fobre  os  frutos  da  Santa  Chriítina  de  fervus  como  fe  verá  pcl- 
lo  cuftume  de  Portugal  em  que  hey  de  teftar  de  toda  a  foma  cm 
que  montarem  eftas  pençois  defde  o  dia  que  as  tenho  thé  agora,  c  dcl- 
de  o  dia  que  tive  a  Bulia  que  tenho    de   retenção  para  as  poder  ter 

com 
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com  efte  Arccbifpado  e  que  conforme  a  iíTo  tenho  ja  declarado  ,  e 
teftado  o  que  me  parefeu  em  meu  Tcftamento  ,  e  por  aqui  hey  efte 
condecilio  por  acabado  em  Valladolid  a  dezafeis  dias  de  Abril  de  mil 
feifcentos  e  dois  annos  o  lecenciado  Manoel  de  Figucyrcdo  o  fez  por 
meu  mandado  ,  Teftemunhas  que  foraó  prezentes  o  Padre  Fr.  António 
de  Santo  Eftevao  da  ordc  de  S.  Domingos ,  e  o  Padre  Jofeph  de  Vi- 
liiegas  Prepoíito  da  caza  profeíTa  defta  Cidade,  e  o  Irmão  João  Ar- 
mcngual  da  mefma  caza  ,  c  o  Irmaô  João  Baptifta  ,  e  Eftevao  da  Ga- 

ma todos  moradores  na  niefma  Cidade  de  Valladolid ,  e  tudo  o  aíi- 
ma  eícripto  declarou  o  Senhor  Arcebifpo  com  as  entrelinhas  e  rifca- 
dos  abayxo  declarados,  f.  a  fegunda  pagina  a  margem :  o  taobem  do 
depofíto  :  Na  mefma  pagina  riícado  que  dizia  :  haverá  :  Na  quarta 
pagina  Entrelinha  :  nefta  :  Na  mefma  pagina  riícado  que  dizia  : 
meu  ferviço  :  E  entrelinha  e  na  mefma  pagina  riícado  que  dizia : 
Creyo  que  foy-mc  :  na  quinta  pagina:  entrelinha:  Ducados:  e  na 
mefma  á  margem  :  de  Abril  :  ~  Arcebifpo  de  Évora  53  Eftevao  da 
Gama  ̂   Joaó  Baptifta  =5  Jofeph  de  Vilhegas  PS  João  Armangual  sp  Ma- 

noel de  Hgueyredo. 

Contrato  matrimonial  da  Senhora  D.  Joanna  com  D.   Bernardino 

de  Cor  devas  ,  Marques  de  Elche.  E/lá  no  Cartório  da  Caza  de 

Bargança  authentico ,  donde  o  copiey. 

vr  TN  Dei  nomine  amen.  Sepan  quantos  efta  carta  de  contrato  de  cafa- 
HUIjj.  I  3  9.  |^  mjento  Jotte  y  arras  vieren  que  en  el  anno  dei  nacimiento  de  nueítro 

An.  1550.  Senor  Jeítí  Chrifto  de  mil  quinientos  y  cinquenta  a  trefe  dias  dei  mes 
de  hebiero  en  la  Villa  de  Olide  dei  Reyno  de  Navarra  en  los  palá- 

cios donde  pofa  el  Illuftriffimo  Senor  Don  Bernardino  de  Cardenas 

Duque  deMaqueda  Marques  de  Elche  y  VifoRey  dei  dicho  Reyno  &c. 

En  prefeníia  de  mi  publico  Notário  y  teftigos  abaxo  efcripjos ,  eftando 

alh  prefentes  el  dicho  Senor  Duque  y  la  Illuftriflima  Senora  D.  Iza- 

bel  de  Ueíafco  Duquefa  de  Maqueda  fu  muger  y  eftando  otro  íl  pre- 
fente  el  Doctor  Joanne  Mendes  de  Vafconceílos  criado  dei  IlluftriíTimo 

Senor  Don  Thcodofio  Duque  de  Bargança  y  Barccljos  dei  Reyno  de 

Portugal  en  nombre  y  como  procurador  dei  dicho  Senor  Duque  de  Bra- 

gança y  de  la  IlIuftriíTima  Senora  Donna  Joanna  Duquefa  de  Bragan- 
ça por  birtud  de  los  poderes  que  de  los  dos  Senores  Duque  y  Duqueía 

de  Bragança  moftro  y  prelento  fignados  de  Gafpar  Coello  publico  no- 
tário de  la  Villa  de  VillaViciõoza  hechos  y  otrogados  en  la  dicha  Vi- 

lla atrenta  dias  dei  mes  de  Dcfembre  des  aníio  dei  nacimiento  de  mil 

quinientos  y  cinquenta  annos ,  el  uno  ottorgado  por  cl  dicho  Senor 

Duque  y  cl  otro  por  la  dicha  Senora  Duquefa  que  eftaban  eferiptos 

en  Lengua  Portugucfa  fegun  por  ellos  parecia  fu  tenor  de  los  quales 

es  efte 'que  fe  íigue.  Saibam  quantos  efte  eftromento  de  poder  e  pro- 
curação virem  que  no  anno  do  nacimento  de  N.  Senhor  JESU  Chri- 

fto  de  mil  e  quinhentos  e  cimeoenta  annos  trinta  dias  do  mes  de  De- 
zembro em  Villa  Viçofa  nas  caías  do  Illuftriílimo   e  muito  excelente 

Senhor 
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Senhor  D.  Theotônio  Duque  de  Bargança  e  Barcelos  &c.  noífo  Se- 

nhor fendo  elle  dito  Senhor  prefente  em  prefença  de  mi  publico  no- 
tário e  teltemunhas  abaixo  eferiptas  por  elle  dito  Senhor  foi  dito  que 

entre  elle  e  os  Illuftrifiimos  Senhores  Duque  e  Duqucfa  de  Maqueda 
eftava  concertado  de  aver  de  cafar  o  mui  Illultre  Senhor  D.  Bernar- 

dino rilho  herdeiro  dos  ditos  Senhores  Duque  e  Duqueza  de  Maque- 
da com  a  muy  Illuftrc  Senhora  D.  Joanna  filha  do  Duque  de  Bra- 

gança D.  Jayme  que  Santa  gloria  aja  ,  e  da  Uluftriflima  Senhora  Du- 
queza D.  Joanna  e  por  quanto  para  o  fufodito  era  neceífario  elle  di- 

to Senhor  Duque  de  Bragança  e  Barcellos  &c.  conílituir  e  orde- 
nar procurador  para  contratar  o  dito  cafamento  com  os  ditos  Senho- 
res Duque  e  Duque/a  de  Maqueda  com  o  dito  Senhor  D.  Bernardi- 
no Teu  filho  ou  léus  procuradores  difie  ao  dito  Senhor  Duque  de 

Bragança  que  confiando  elle  da  bondade  e  diferiçaó  do  Doutor  Joan- 
ne  Mendes  de  Vafconcellos  Fidalgo  da  íua  cafa  e  feu  Defembarga- 
dor  ?  o  fazia  conífjtuia  e  ordenava  por  feu  bafiante  e  fuficiente  procu- 

rador em  todo  como  niiliior,  e  mais  compridamente ,  o  elle  pode  e 
deve  ler  e  por  direito  mais  valer  com  libera  e  geral  adminiítraçam  ao 
qual  feu  procurador  deu  e  outorgou  todo  feu  comprido  poder  e 
mandado  efpeeial  com  livre  e  pura  faculdade  pêra  o  abaixo  con- 
theudo  afi  e  tam  compridamente  como  elle  ha  e  tem  para  que  por 
elle  ,  e  em  feu  nome  pofTa  com  os  fobreditos  feitores  Duque  e  Du- 

queza de  Maqueda  c  com  o  Senhor  D.  Bernardino  feu  filho  e  com 
cada  hum  dclles  ou  com  feus  procuradores  que  para  iflb  feu  poder 
tenham  contratar  firmar ,  e  aífentar  o  dito  cafamento  com  quaefquer 
claufulas  e  obrigaçoens  capítulos  c  condiçoens  prometimento  e  elti- 
pulaçoens  que  elles  quiferem  e  por  bem  tiverem,  e  prometer  em 
nome  delle  dito  Senhor  Duque  de  Bragança  ao  dito  Senhor  D.  Ber- 

nardino em  dote  e  cafamento  com  a  dita  Senhora  D.  Joanna  qucal- 
quer  comtia  ou  condas  de  marabedis  ,  ou  cruzados  douro ,  e  outras 
quaefquer  moedas  douro  ou  prata  ,  e  joyas  e  emxoval  que  o  dito 
Doutor  Joanne  Mendes  de  Vafconcellos  feu  procurador  declarar  e 
alentar  no  prazo  ,  ou  prazos  e  fegundo  em  a  maneira  e  com  condi- 

çoens que  pelo  dito  Doutor  feu  Procurador  em  nome  delle  dito  Se- 
nhor Duque  de  Bragança  for  declarado  afentado  e  outorgado  c  lhe 

da  o  poder  ao  dito  leu  Procurador  que  dos  ditos  contratos  comven- 
ç/as  ,  e  prometimentos  afi  do  dote  que  com  a  dita  Senhora  D.  Joanna 
for  prometido  como  das  arras  e  doaçam  propter  núpcias  que  fe  a  el- 
la  dita  Senhora  D.  Joanna  forem  prometidas  como  de  quaefquer  otras 
coufas  em  que  fe  convierem  pofa  dar  firmar  e  aceptar  quaefquer  el- 
cripturas  e  feguranças  que  a  ello  comprire  e  fazer  e  firmar  em  leu 
nome  os  ditos  contratos  com  quaefquer  vínculos  c  obrigaçoens  1  r- 
mezas  c  renunciaçoens  c  pena  que  a  elles  bem  viíro  for  ,  e  acalidade 
do  cafo  o  requerer  c  põem  tudo  em  fua  fedelidade  e  para  as  ditas 
coufas  e  cada  huma  delias  e  fuás  dependências  per  quóalquer  guifa 
que  a  ello  toquem  ,  y  .1  íàzer  firmar  e  requerer  tudo  afi  e  tam 
conpridamente  como  o  elle  dito  Senhor  Duque  de  Bragança  faria  c 
daria  e  firmaria  fe  a  ellas  ou   a  cada  huma    delias  peflbalmente   pre* 

ite 
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fente  foife ,  pofto  que  fejam  tais  que  fegundo  direito  fe  requeira  mais 
efpecial  mandado  do  que  aqui  fe  contem ,  e  com  alguas  outras  clau- 
zuías  que  aqui  nam  vaó  ,  porque  elle  dito  Senhor  as  ha  por  poftas  e 
expreílas  e  declaradas  e  livremente  lhe  da  e  outorga  todo  feu  com- 

prido poder  para  o  que  fobredito  he  fem  outra  algua  duvida  nem 
falecimento ,  e  todo  o  que  pelo  dito  feu  procurador  for  dito  feito 
e  afirmado  e  outorgado  contratado  e  prometido ,  elle  dito  Senhor 
Duque  de  Bragança  o  ha  e  promete  de  aver  em  feu  nome  ,  e  todos 
feus  herdeiros  e  íbcefíbres  por  firme  rato  e  grato  para  fempre  fob 

obrigação  de  todos  feus  bens  moveis  e  de  rais  ávidos  e  "por  aver ,  que 
para  ello  obrigou  e  em  teílemunho  de  tudo  aífi  o  outorgou  e  afi- 

nou e  mandou  que  dello  fe  fizefe  efte  eftromento  ,  teftemunhas  que 
a  e'lo  foraó  prefentes  António  de  Gouvea  Secretario  do  dito  Senhor 
Duque  de  Bragança  e  Fernam  Barbofa  ,  e  Enrique  Frocs  feus  mo- 

ços da  Camera  e  eu  Gafpar  Coelho  publico  notário  em  a  dita  Villa 
viçofa  e  em  feus  termos  pelo  dito  Senhor  Duque  noífo  Senhor  que 
eíte  eítromento  eícrevi  em  meu  libro  e  regiltro  de  notas  o  tomei  a 
honde  o  dito  Senhor  Duque  firmou  de  fua  maó  e  aíi  as  ditas  teítemu- 
nhas  e  dello  o  tresladei  e  de  meu  pubrico  final  afinei  que  tal  he. 
Saibam  quantos  efte  publico  Inftromento  de  poder  e  procuraçam  vi- 

rem que  no  anno  de  no{fo  Senhor  JESU  Chrifto  de  mil  e  quinhen- 
tos e  cimquenta  annos  trinta  dias  do  mez  de  Dezembro  em  Villa  Vi- 

çofa nas  calas  da  mui  Illuftre  Senhora  D.  Joanna  Duqueza  de  Bar- 
gança  eftando  ella  dita  Senhora  prefente  em  prezença  de  mi  pubrico 
notário  e  das  teftemunhas  abaxo  eícriptas  por  ella  dita  Senhora  Du- 

queza foi  dito  que  por  quanto  ante  os  muy  Iiluftres  Senhores  Duque 
e  Duquefa  de  Maqueda ,  e  ella  e  o  Senhor  Duque  de  Bragança  era 
contratado  de  aver  de  calar  o  Senhor  D.  Bernardino  filho  herdeiro 

dos  ditos  Senhores  Duque  e  Duqueza  de  Maqueda  com  a  Senhora  D. 
Joanna  fua  filha  e  porque  a  contrataçam  do  dito  deípoforio  e  cafa- 
mento  aja  efeito  diífe  ella  dita  Senhora  Duquefa  de  Bragança  que  da- 
ba  conftituia  e  otorgava  todo  feu  livre  e  comprido  poder  e  mandado 
efpecial  fegundo  que  o  ella  ha  e  de  direito  mais  deve  baller  ao  Dou- 

tor Joane  Mendes  de  Vafconccllos  Fidalgo  da  Caía  do  dito  Senhor 

Duque  e  feu  Defembargador  efpecialmente  para  que  por  ella  dita  Se- 
nhora e  em  feu  nome  polia  alfentar  y  alente  com  os  ditos  Senhores 

Duque  e  Duquefa  de  Maqueda,  e  com  o  dito  Senhor  D.  Bernardino 
feu  filho  e  com  cada  hum  dellcs  o  dito  deípoforio  e  cafamento  an- 
tre  o  dito  Senhor  D.  Bernardino  ,  e  a  dita  Senhora  D.  Joana  filha 
da  dita  Senhora  Duqueza  de  Bragança  e  do  Duque  D.  Jayme  que 
fanta  gloria  aja ,  e  lhe  da  poder  ao  dito  feu  procurador  que  poíla 
prometer  e  prometa  em  feu  nome  delia  dita  Senhora  Duqueza  e  a 
obrigar  c  obrigue  que  avendo  elFeito  o  dito  deípoforio  e  cazamento 
dará  c  pagara  em  dote  e  cafamento  ao  dito  Senhor  D.  Bernardino  com 
a  dita  fua  filha  qualquer  contia  ou  contias  de  maravidis ,  ou  cruzados 
douro ,  e  outras  quacfqucr  moedas  de  ouro  ou  prata  que  o  dito  Dou~ 
tor  Joane  Mendes  de  Vafconcellos  declarar  e  alentar  no  prazo  ou  pra- 

zos,  e  fegun.o   cem  a  maneira  e  com   as  condiçoens  que  pelo  dito 
Doutor 
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Doutor    Jane   Mendes   de  VafeoncelJos   em  nome  delia    dita  Senhora 

Duqueza  for  declarado  alentado  e  outorgado  ,  e  polfa  o  dito  feu  pro- 
curador ia/cr  e  outorgar  em  o  dito  caio  quaefquer  contratos   e  elcri- 

pturas  com  todas  as    torças  e  firmezas   claufulas   condiçoens  que  para 
cllo  convenham   e  miíter  lejam  ,  as  quaes  efcnpturas  e  contratos  e  ca- 

da  hum    delles    fendo  leitos  e  outorgados   pelo   dito  Doutor  Johanc 
Mendes  de  Yaíconcellos  em  nome  delia  dita  Senhora  como    dito  he  , 
dille  ella  dita  Senhora  Duqueza  D.  Joana  que  des  agora  peia  enton- 
ces  ,  e  de  entonces  para  agora  os  outorga  bem  afi  e  tam  compridamen- 
te  como  li  cila  mel  ma  Duqueza  os  fizefe   e  outorgai  e    e  a  todo  ello 
prefente  IblTe  e  polfa  elle  dito   leu    precurador    lazer  e  faça  ibbre  a 
rezam  do  que  dito  he  ibbre  cada  coufa  dello  ,  todos  os  autos  e  dili- 
gcniiss  e  folemnidadcs    a    ello    convinientes    e  pertencentes  ,  e  polia 
razer  dizer  e  alentar  todas  as  outras  coufas  e  cada    huma    delias  que 
ella  merina  Senhora  Duqueza  D.  Joanna  faria   e  diria   e  fazer  e  dizer 
poderia  fendo  prefente  ainda  que  fejam  taes  e  de  tal  calidade  de  que 
legundo  direito  demande  e  requeiram  a  ver  em  íi  mais  efpecial  po- 

der ou  fua  prefença  peribal  ,  e    tan  grande  comprido    e  baftante  po- 
der como  ella  dita  Senhora  ha  e  tem  pêra  o  que  dito  he  e  pêra  ca- 

da coufa   e  parte   dello  outro   tal  ,  e    tam   comprido  e   baílante   efe 
mefmo     poder    outorga  ,    ao    dito   Doutor    Joane  Mendes  de  Vaf- 
concellos  feu   precurador    con   todas  fuás  incidências  e  dependências 
e  emergências  anexidades    e  conexidades     &c.   otorga  a   dita  Senhora 
Duqueza  conftituente   e  promete  de    o  aver  por  firme  e  valiofo  pê- 

ra todo    fempre   e  de  nam    ir  nem    vir  contra  ello  nem  contra  parte 
dello  pcllo    remover  nem  desfazer  aíii    en  juizo  como  fora   dele  nem 
em  tempo   algum   nem   por   alguma  maneira  que  feja  pêra  o  qual  afi 
pagar   e   comprir   legundo    dito  he ,   obrigou    todos    feus   bens  mo- 

veis  e   raiz  ávidos   e   por  aver  em  firmeza   do  qual  outorgou  e  man- 
dou fer  feito  eíle  eíhomcnto  per  ella  afinado  teítimunhas  que  prefen- 

tes  foram  Pêro  Vafques  Fidalgo  da  Cafa   do  dito    Senhor  Duque ,  e 
da!  par    da  Coita  Veedor   do  Senhor    Don  Francifco  genrro    da  dita 
Senhora  Duqueza  ,  e  Joam  Vas  feu  Capellam  da  dita  Senhora  e  eu 
Gafpar  Coelho   publico    notário    cm    a   dita  Villa  Viçofa   e  em  feus 
termos   pollo  dito   Senhor  Duque  de  Bragança  nollo    Senhor   que  cí- 
e  eilromento  eferevi    e  em  meu  libro   e  regiftro   de   notas  o  tomey 
a  homde    a    dita  fenhora   Duqueza  de  Bragança   afinou  e  afi   as  ditas 
teítimunhas  e  de   meu   publico  fincai    acollumado  afinei    que  tal  he  , 
te  da  dita  nota  o  tresladei  c  fiz  por  berdade  a  entrelinha  que  dis  Du- 

queza  y  luego  por  los  ibbre  dichos    Seriorcs  Duque    y    Duqucfa  de 
Maqueaa  y  por  el  dicho  procurador  por  virtud  de  los  dichos  pode- 
res    iue   echo    como    por    los  dichos   Scnorcs  Duque    e  Duqucfa  de 
Maqueda  ,    y   por  los  dichos    Senorcs   Duque  y  Duquela  de  Bragan- 
g  i   eíbaba  concertado   con    la    gracia  de  nueítro  Serlor   Dios   aber  de 
calar  el  muv    lllullre    Scnor   Don  Bernardino    de  Cardenas   hijo    de 
los  dichos    Senores  Duque  y  Duqucfa  de  Maqueda    con  Ia  muy  Ulul- 
tre  Senora  Dona  Johanna    hija    dei    Senor  Duque  Don    Javmcs    que 
lea    en   gloria  ,     v   de    la  dicha    Senora   Duqucfa   Dona  Johanna   el 

Tom.  IV.  (^  qual 
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qual  caíam iento  eftaba  concertado  de  fe  hafer  con  las  claufulas  y  obli- 
gacioncs  abaxo  declaradas. 

Primeramente  fue  acordado  y  afentado  entre  los  dichos  Senores 

Duque  y  Duquefa  de  Maqueda  y  el  Doctor  Juan  Mendes  de  Vaf- 
confellos  por  virtud  de  los  dichos  poderes  que  el  dicho  Senor  D.  Ber- 

nardino y  la  dicha  Senora  Doíia  Johana  ayan  de  caiar  y  calen  por 
palabràs  de  prefente  hafientes  berdadero  matrimonio  fegun  manda- 
miento  de  la  Santa  Madre  Igleíia  de  Roma, 

Item  fue  acordado  y  alentado  que  el  Senor  Duque  de  Bragan- 
ça y  la  Senora  Duquefa  Dona  Johana  ayan  de  dar  y  dem  ai  dicho 

Senor  D.  Bernardino  de  Cardenas  con  la  dicha  Seíiora  Doíia  Johana 

hija  y  hermana  en  dote  fefenta  y  cinco  mil  ducados  en  dincros ,  pa- 
gados a  los  plazos  íiguientes  doze  mil  ducados  en  dineros  dos  mefes 

defpues  dei  otorgamicnto  deita  efcriptura  y  capitulacion  ,  y  beyente 
mil  ducados  otros  en  dineros  quatro  mezes  defpues  que  el  defpoforio 
fuere  echo  por  palabràs  de  preíente ,  y  cimquo  mil  y  tantos  ducados 
de  una  cédula  de  la  Enparatris  nueítra  Seíiora  que  en  gloria  efte  un 
mez  defpues  de  belados ,  y  anfi  mefmo  nuebe  mil  ducados  que  fe  con- 

trata y  aíienta  que  de  la  dicha  dote  fe  ayan  de  tomar  en  dineros  pa- 
ra beftidos  ajuar  plata  y  oro  y  joyas  y  las  otras  coías  que  pare- 

cieren  neceífarias  para  el  fervido  de  los  dichos  Senores  D.  Bernar- 
dino y  Doíia  Johana  cumpliendo  primero  de  los  dichos  nuebe  mil 

ducados  las  colas  que  parefciere  que  fean  mas  necefíarias.  Primero 
que  fe  tome  nada  en  joyas  ,  porque  eítas  fe  entiende  que  fe  han  de 
dar  y  tomar  en  la  quantidad  que  baftaren  los  nuebe  mil  ducados 
cumplidas  primero  las  colas  neceifarias  como  eftá  dicho  ,  y  conforme 
ai  memorial  que  fe  lleba  fenalado  de  la  dicha  Senora  Duquefa  de  Ma- 

queda y  lo  que  aíli  fe  conprare  de  los  dichos  nuebe  mil  ducados  fe 
ha  de  entregar  un  mes  antes  que  la  Senora  Dona  Johana  con 
la  bendicion  de  Dios  obiere  de  partir  de  Portugal  tomandofe  cada 
cofa  en  el  julto  precio  que  baliere  y  obiere  coitado  ,  y  en  lo  que 
obiere  diferencia  fe  tafe  y  aprecie  por  dos  perfonas  las  quales  dichos 
Senores  Duques  para  ello  fenalarem  yten  que  la  reíta  a  cumplimien- 
to  de  los  fefenta  y  cinquo  mil  ducados  fe  dará  en  dineros  dentro 
dei  afino  contado  defde  el  dia  que  fe  defpofaren  con  tanto  que  de 
los  diez  mil  ducados  dellos  fe  pueda  alargar  la  paga  três  anos  a  de- 
lante  que  fon  quatro  defde  dia  que  fe  defpofaren  y  por  los  tres  aníios 
dichos  fe  haya  he  dar  en  cada  uno  a  razon  de  quinze  mil  el  niillar 
y  que  pagando  alguna  parte  dentro  de  los  dichos  tres  aníios  fe  haya 
de  defeontar  por  rata  dei  interefe  con  tanto  que  la  paga  que  hafi  fe 
hificre  no  fea  menos  de  dos  mil  ducados. 

Item  para  pagar  la  dicha  qãntia  de  los  dichos  fefenta  y  cinquo 
mil  ducados  de  la  dicha  dote  y  para  cunplir  y  guardar  todo  lo  con- 
tenido  en  cita  efcriptura  y  capitulacion  daran  íos  dichos  Senores  Du- 

que y  Duquefa  de  Bragança  fiança  en  Valladolid  ,  o  Medina  dei  cam- 
po ,  y  un  banco  ,  o  los  bancos  que  fuereii  meneíter  a  boluntad  de 

la  perfona  o  perfonas  que  el  dicho  Senhor  Duque  de  Maqueda  ien- 
íialarc  las  quales  dichas  fianças  banco  o  bancos  que  aíi  fe  dieren  por 

fiadores 
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fiadores  fe  obligaran  tanbien  como  principales  pagadores  de  cumplir 
v  pagar  lo  que  en  efte  contrato  cita  afentado  y  contratado  aífí  en 
ia  paga  de  la  dicha  dote  como  en  todo  lo  demas  en  efta  capitula- 
cion  contenido  y  a  los  plaços  y  condiciones  con  que  fe  obiere  de 
pagar  aíli  lo  que  fe  obiere  de  pagar  a  dinero ,  como  en  el  interefe 
de  quoalquiere  parte  dei ,  entretanto  que  ic  acaba  de  pagar  y  afta  que 
todo  ello  fea  conplido  com  efeto  las  dichas  fianças  quedaran  fiempre 
obligadas  como  pareícicre  y  ordenare  la  dicha  períbna  o  perfonas 
que  el  dicho  Senor  Duque  de  Maqueda  para  ello  obiere  fcnnalado, 
las  quales  dichas  fianças  íe  han  de  dar  dentro  de  dos  meles  primeros 
íiguientes  defpues  dei  otorgamiento  defta  eferiptura. 

Otroli  Te  alento  y  contrato  que  el  defpoforio  aya  de  fer  dos 
meies  defpues  de  dadas  las  fianças  de  la  dicha  dote  abiendo  el  Senor 
Duque  de  Maqueda  trayjo  licencia  de  Su  Mageftad  como  efta  trata- 

do Ia  qual  ha  de  pedir  luego  que  cite  contrato  y  capitulaciones  fe 
otorgaren  y  firmaren  el  qual  dicho  defpoforio  fe  ha  de  hazer  en  la 
cala    dei  dicho  Senor  Duque  de  Bragança. 

Item  feafento  que  la  belacion  aya  de  fer  dentro  de  un  anno  que 
fe  hayan  defpofado  y  el  tiempo  en  que  aya  de  fer  la  dicha  belacion 
j  donde  fe  tratara  y  concertara  defpues  de  echo  el  defpoforio  con 
tanto  que  íi  la  belacion  fe  hifieíe  íin  acuerdo  y  confentimiento  de  en- 

tranhas partes  antes  dei  anno  en  que  fe  ha  de  acabar  de  pagar  la  di- 
cha dote  fean  los  dichos  Sefiorcs  Duque  y  Duquefa  de  Bargança  obli- 

guados  a  paguar  de  interefe  a  los  dichos  Senores  Duque  y  Duquefa 
de  Maqueda  defde  que  afi  íe  belaren  haíia  que  fe  cunpla  el  dicho  ano 
a  razon  de  quinze  mil  cl  milhar  por  lo  que  fe  reftafe  debiendo  de  la 
dicha  dote  que  efta  dicho  que  fe  ha  de  pagar  en  el  ano  defpues  dei 
defpoforio. 

Item  fe  dize  que  por  quanto  la  dicha  Senora  Dona  Johana  tie- 
nc  doíientos  mil  marabedis  de  juro  que  los  dichos  Senores  Duque  y 
Duquefa  de  Bargança  difpongan  dellos  pues  toda  la  dote  fe  ha  de  pa- 

gar en  dineros  dentro  dei  ano  como  ariba  ba  declarado  excepto  los 
diez  mil  ducados  porque  fe  efpera  los  quatro  anos  de  que  fe  ha  de  dar 
interefe  como  efta  dicho. 

Otro  íi  fe  acordo  que  el  Senor  Don  Bernardino  aya  de  dar  y  de 
a  la  dicha  Senora  Dona  Johana  íeis  mil  ducados  de  arras  de  las  quales 
aya  de  gozar  y  goze  a  ora  cl  matrimonio  íi  difuelba  con  hijos  o  íin 
cílos  v  que  abiendolas  de  haber  las  goze  por  entero  durante  fu  bida 
con  tanto  que  li  muriefe  fin  hijos  o  defeendientes  dei  dicho  matrimo- 

nio pueda  teltar  lbmiente  la  mitad  de  las  dichas  arras  y  que  la  otra 
mitad  buelba  ai  dicho  Senor  Don  Bernardino  fu  marido  e  fus  here- 

deros  habiendofe  paguado  de  los  bienes  dei  mayorafgo  oeftando  obli- 
gados  a  ello  fe  buelban  ai  dicho  mayorafgo ,  y  en  cazo  que  no 
tJlta  ,  fe  buelban  todas  ai  dicho  fu  marido  no  quedando  hijos  dei  di- 

cho matrimonio  o  ai  dicho  mayorafgo  íegun  dicho  es ,  y  que  de 
los  bienes  gananciales  adquiridos  durante  cl  matrimonio  tenga  la  mi- 

tad la  dkha  Senora  Dona  Johana  o  fus  lujos  y  dcíendientes  dei  dicho 
matrimonio  conforme  a  las  levs  de  Caíliíla. 

Tom.  IV.  0."  Otrofi 
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Otrofi  fe  afento  y  concerto  para  feguridad  de  la  dicha  dote  y 

arras  el  dicho  Sefior  Duque  de  Mâqueda  ypoteca  la  taha  de  mar- 
chena  que  es  en  el  Reyno  de  Granada  con  todos  fus  lugares  térmi- 

nos y  rentas  de  qualquiera  calidad  que  fean  y  por  íer  bienes  de  ma- 
yorafgo procurara  licencia  y  facultad  Real  y  la  pidira  luego ,  la  qual 

àicha  obligacion ,  y  feguridad  fe  dará  a  la  boluntad  de  la  perfona  le- 
trado o  letrados  que  el  dicho  Seíior  Duque  de  Bragança  nombrare 

en  Valladolid ,  o  Toledo  ,  o  en  Corte  de  los  Senores  Reys  de  Bo- 
hemia  la  qual  dicha  obligacion  fe  ha  de  hazer  dentro  dei  anilo  con- 

tado defde  el  dia  dei  depoforio  que  fe  habra  recebido  la  dote  excep- 
to de  los  diez  mil  ducados  últimos  de  que  fe  ha  de  pagar  interefe 

defde  entonces. 

Otroíi  fe  afento  y  concerto  que  en  cafo  que  el  depoforio  no 
obiefe  efeito  el  dicho  Senor  Duque  de  Maqueda  dê  feguridad  en  Val- 

ladolid ,  o  Medina  dei  campo  ,  o  Toledo  ,  de  bolber  los  doze  mil 
ducados  que  efta  dicho  y  concertado  que  fe  an  de  dar  dos  meles  def- 
pues  dei  ottorgamiento  deita  efcriptura  la  quoal  feguridad  fe  dará  a 
boluntad  de  la  perfona  que  el  Senor  Duque  de  Bragança  para  ello 
nonbrare. 

Otroíi  fe  afento  y  concerto  que  el  dicho  Senor  Duque  de  Ma- 
queda Refciba  por  el  dicho  Senor  Don  Bernardino  fu  hijo  el  dote 

que  con  la  dicha  Senora  Dona  Johana  fe  le  promete  y  por  raíbn  dei 
aya  de  dar  y  de  con  efeto  ai  dicho  Senor  Don  Bernardino  fu  hijo 
três  mil  ducados  de  alimentos  cada  vn  anno  que  comieçen  a  correr , 
vn  anno  defpues  de  defpofados  que  es  íiendo  pagada  la  dicha  dote 
los  quales  dichos  três  mil  ducados  fituara  en  rentas  dei  mayorafgo 
ciertas  y  feguras  y  que  íi  la  belacion  fe  concertafe  y  acordaíe  antes 
dei  anno  en  tal  cafo  los  alimentos  an  de  començar  de  la  dicha  bela- 

cion pues  los  dichos  Senores  Duque  y  Duquefa  de  Bragança  defde 
entonces  fe  obligan  de  hazer  pagua  dei  dicho  dote  conforme  a  lo  que 
ariba  en  eíte  contrato  ba  capitulado  y  afentado. 

Otrofi  fe  capitulo  y  afento  que  el  dicho  Senor  Duque  de  Ma- 
queda aya  de  fennalar  y  fennale  dentro  de  vn  anno  que  el  defpofo- 

rio  fe  hizicre  vn  lugar  de  los  de  fu  cafa  y  mayorafgo  donde  dichos 
Senores  Don  Bernardino  de  Cardenas  y  Dona  Johana  puedan  tener 
fu  aíiento  íi  quiferen  no  enbarguante  que  lo  que  mas  agrado  fera  de 
los  dichos  Senores  Duques  de  Maqueda  es  tenerlos  coníigo  y  en  fu 
compafíia. 

Outrofi  fe  acordo  y  afento  que  en  cafo  que  el  matrimonio  fe 
difTolbiele  fin  hijos  o  deícendientcs  lo  que  Dios  no  premita  ,  en  tal 
cafo  el  dicho  Seíior  Don  Bernardino  de  Cardenas  de  fus  bienes  li- 

bres fi  los  tubiere  y  íino  dei  mayorafgo  aya  de  reítituir  y  bolver  las 
dichas  arras  por  la  orden  que  elta  dicho  y  la  dote  y  entretanto  que 
pagare  y  reítituyere  lo  vno  y  lo  otro  en  dincros  aya  de  dar  de  inte- 

refe en  cada  vn  aníio  a  razon  de  beyente  íinquo  ai  millar  fin  que  por 
los  intereíTes  fe  deícuente  nada  dei  principal  y  que  como  fe  fuere 
pagando  el  principal  fe  baya  defrontando  de  los  intereíes  pro  rata 
con  tanto  que  no  fe  pueda  hazer  paga  de  cinquo  mil  ducados  abaxo. 

Otrofi 
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Otrofi  fe  alento  quedafe  adargo  dei  Senor  Duque  de  Bragança  y 
de  la  Senora  Duquela  Donfia  Johana  traer  a  fu  coita  y  gaito  a  la  di- 
cha  Senora  Donõa  Johana  alta  la  Villa  de  Torrijos  luego  que  con  la 
bencbciofi  deDios  febelaren. 

Otrofi  fe  alento  y  concerto  por  Ja  parte  o!el  dicho  Senor  Duque 
de  Bragança  da  eíte  dote  a  la  dicha  Senora  Donfia  Johana  ,  aya  la  dicha 
Senora  de  renunciar  e  renuncie  cn  fu  Senoria  la  legitima  paterna  y  mu- 
riendo  íin  hijos  o  deleendientes  lo  que  Dios  no  premitira  no  pueda 
teftar  fino  en  fiete  mil  y  quinientos  ducados  de  los  trenta  y  cinquo  mil 
e  quinientos  que  el  dicho  Senor  Duque  de  Bragança  le  da  para  fu  do- 

te de  fus  bienes  porque  la  relta  a  cunplimiento  de  quarenta  mil  fon  de 
la  ligitima  paterna  de  la  dicha  Senora  Dona  Johana  ,  y  los  beyente  y 
ocho  mil  ducados  buelban  ai  Senor  Duque  de  Bragança  o  ai  fuceíTor 

de  fu  Cafa  y  mayorafgo  y  ai  tiempo  pofedor  delia  de  manera  que  la  di- 
cha Senora  Donfia  Johana  pueda  teítar  y  difponer  libremente  a  fu  bo- 

luntad  cn  los  dichos  fiete  mil  y  quinientos  ducados  y  en  quatro  mil  y 
quinientos  de  la  ligitima  dei  Senor  Duque  fu  padre  que  en  gloria  eíte 
y  mas  en  los  diez  mil  ducados  que  para  fu  cafamiento  da  el  Senor 

Rev  de  Portugal ,  y  mas  en  otros  quinze  mil  que  dota  la  dicha  Seno- 
ra Duquela  Donna  Johanna  fu  madre  que  fon  por  tedos  treyenta  y 

fiete  mil  ducados  en  que  fe  ha  de  quedar  berdaderamente  entera  liber- 
tad  a  la  dicha  Senora  Donfia  Johana  para  difponer  a  fu  voluntad  y  af- 
li  lo  tiene  por  bien  y  aprueba  el  dicho  Docíor  Joan  Mendes  de  Vaf- 
concellos  en  nonbrc  de  los  dichos  Scnorcs  Duque  y  Duqucfa  de  Bra- 

gança por  birtud  de  los  poderes  que  de  fus  Senorias  tiene  y  en  cafo 
que  la  dicha  Senora  Donfia  Johana  moriefe  abinteítato  no  tiniendo 
hijos  o  deleendientes  lo  que  Dios  no  premitira  buelba  a  la  dita  Senora 
Duquela  Donna  Johana  fu  madre  íiendo  biba  lo  que  obiefe  dado ,  y 
ai  Senor  Duque  de  Bragança  fu  hermano  lo  que  fu  Senoria  obiefe  da- 

do ,  y  de  los  otros  bienes  como  fon  fu  legitima  y  manda  de  la  Em- 
peratriz  mi  Senora  y  dei  Senor  Rey  de  Portugal  fe  pueda  gaitar  cn 
bien  de  fu  alma  y  alguna  memoria  ,  y  poner  en  autoridad  fu  cuerpo 
dofe  mil  ducados  y  la  reíta  la  aya  quien  de  derecho  le  binierc  ,  y  en 
til  cafo  las  arras  v  bienes  gananciales  buelban  a  fu  marido  o  a  fus  herc- 
deros,  o  ai  fofeíTbr  de  fu  Cafa  y  mayorafgo  que  a  la  fazon  fuere,  ef- 
tando  obligado  el  dicho  mayorafgo  ai  dicho  dote  y  arras  fegun  antes 
cita  dicho. 

Otrofi  fe  contrato  que  fi  en  cl  cafo  que  cita  dicho  el  matrimonio 
fe  dilTolbiefe  íin  hijos  lo  que  Dios  no  premitira  que  la  Senora  Dona 
Johana  o  fus  herederos  avan  de  tomar  lo  que  obiefe  traydo  en  Joyas 
plata  y  oro  en  el  precio  que  fe  le  obiefe  dado. 

Otrofi  le  trato  y  alento  que  en  cafo  que  la  dicha  Senora  Dona 
Johana  muriefe  dexando  hijos  y  quoalquiere  delíos  muriefe  antes  de 
la  hedad  de  poder  teltar  hereden  los  que  quedaren  bivos  la  parte  dei 
muerto  de  los  bevente  v  ocho  mil  ducados  que  da  cl  Senor  Duatie 
de  Bragança  v  cn  cafo  que  todos  muriellen  dentro  de  la  dicha  hedad 
hereden  los  fiete  mil  y  quinientos  ducados  de  Los  treynta  y  cinquo  mil 
y  quiniwTitos  la  pcflbna  o  perfonas  a  quien  de  drecho  les  pertenclciefen 

los 
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los  otros  fus  bicncs  ,  conforme  a  las  Leys  de  Caítilla  y  los  beyente  y 
ocho  mil  ducados  dichos  buelban  ai  dicho  Senor  Duque  de  Bragança 
y  ai  pofeflbr  ala  íazon  de  íu  Caza  y  mayorafgo. 

Otroíi  que  cl  dicho  DocTor  Joan  Mendes  de  Vafconcellos  aya 
deyr  para  la  Villa  deTorrijos  donde  fe  juntara  con  el  Bachiller  Joan 
Albres  letrado  de  la  Caía  dei  dicho  Senor  Duque  de  Maqueda  para 
que  entrambos  pafen  efta  capitulacion  y  eferiptura  y  bean  íi  ay  que 
annadir  o  quitar  en  ella  no  faliendo  de  la  íuftancia  y  faquen  un  apun- 
tamiento  de  las  eícripturas  fianças  feguridades  y  peticiones  que  relul- 
tan  deita  capitulacion  y  contrato  y  delias  den  abilo  a  las  partes  para 
que  luego  fe  efetuc. 

Y  para  cunplir  y  guardar  todo  e'  íufo  dicho  alentado  y  capitula- 
do en  todos  los  ditos  capítulos  y  en  cada  uno  dcllos  puíiercn  de  pena 

íbbre  íl  el  dicho  Senor  Duque  de  Maqueda  y  el  dicho  DocTor  Joan 
Mendes  de  Vafconcellos  fobre  los  dichos  Senores  Duque  y  Duquefa 
de  Bragança  fus  coníri tu i entes  ocho  mil  ducados  para  que  los  pague  el 
que  contrabiniííe  ai  dicho  capitulado  íin  boluntad  dei  otro  fiendo  la 
dicha  contrabencion  eítorbo  o  contradicion  y  caufa  para  que  el  dicho 
negocio  en  lo  principal  no  fc  efetuafe  yaffi  melmo  feobligaron  de  dar 
fianças  en  Valladolid  ,  Medina  ,  o  Toledo  de  los  dichos  ocho  mil  duca- 

dos dentro  de  dos  meles  dcfpues  que  efte  contrato  y  capitulacion  fiie- 
re  echa  y  ottorgada  y  que  no  puedan  paflar  los  dichos  dos  mefes  íln 
que  eften  pedidas  a  Su  Mageftad  o  a  fus  Gobernadores  de  los  Reyno.i 
deCaftilla  las  facultades  que  íe  an  de  pedir  y  dadas  las  fianças  y  iègu- 
ridad  que  fe  a  de  tomar  de  la  una  parte  a  la  otra  y  que  no  dando  los 
dichos  Senores  Duque  y  Duquefa  de  Bragança  o  por  fu  parte  las  fian- 

ças y  feguridades  que  por  eíla  eferiptura  y  capitulacion  quedan  obliga- 
dos  a  dar  dentro  dei  tiempo  en  ella  declarado  todo  los  capitulados  y 
alentado  por  las  dichas  partes  y  cilas  queden  libres  de  lo  qual  todo  fe 
haya  de  dar  copia  y  treslado  a  cada  una  de  las  partes  para  que  fepan 
lo  que  ande  cumplir  y  guardar. 

Las  quales  cofas  todas ,  y  cada  una  delias  como  fon  dichas  apun- 
tadas  y  declaradas  el  fobre  dicho  Senor  Duque  de  Maqueda  y  cl  dicho 
DocTor  Joan  Mendes  de  Vafconcellos  por  birtud  de  los  poderes  a  el 
dados  pelos  dichos  Senores  Duque  y  Duquefa  de  Bragança  cada  uno 
por  111  parte  aprobaron ,  y  otorgaron  y  obieron  por  firmes  y  prometi- 
eron  de  las  guardar  y  cumplir  y  no  benir  contra  ellos  en  parte  ni  en 
todo  lo  la  dicha  pena  de  ocho  mil  ducados  para  la  parte  cumpliente 
y  guardante  todo  lo  en  efte  contrato  prometido  alentado  y  declarado 
y  concertado  la  quoal  pena  paguada  o  no  paguada  todo  lo  aqui  con- 

tratado quede  firme  y  en  todo  íii  bigor  y  fiicrça  y  para  feguridad  de 
todas  eítas  cofas  y  cada  una  delias  cl  fobre  dicho  Senor  Duque  de 
Maqueda  obligo  fus  bienes  muebles  y  rayzcs  abiuos  y  por  haber  y  el 
dicho  DocTor  Joan  Mendes  de  Vafconcellos  obligo  los  de  fus  coníli- 
tuientes  por  la  mefma  forma  y  mancra  lo  qual  todo  fuc  por  el  dicho 
Senor  Duque  de  Maqueda  y  por  el  dicho  DocTor  Joan  Mendes  de  Vaf- 

concellos prometido  porante  mi  notário  y  teftigos  abaxo  eferiptos  eíli- 
pulado  y  aceptado  ,  e  yo  Pedro  de  Yrachcta  notário  publico  otroíi  eP 

tipule 
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tipule  v  acepte  ennoinbre  delosdichos  Senores  Duque  y  Duqucfa  de 
Bragança  v  de  ladicha  Doníia  Johaua  aufentes  todo  lo  que  dicho  es, 
v  eii 1  teftimonio  dello  los  dichos  Senores  Duque  y  Duquefa  de  Maque- 

da v  el  dicho  Do&or  Joan  Mendes  de  Valconcellos  procurador  de  los 
dichos  Senores  Duque  y  Duquefa  de  Bragança  mandaron  fer  echa  eíla 
eferiptura  de  contrato  y  que  a  cada  una  de  las  partes  fea  dado  el  tref- 
lado  dei  en  publico  ,  teltigos  que  a  todo  fucron  preíentes  Don  Fran- 
cifeo  Çapata  y  el  bachiller  Francifeo  de  Villal  y  Hernan  Gomes  Se- 

cretario criados  de  fus  Senorias  y  firmaron  aqui  los  Senores  Duque 
v  Duquefa  de  Maqueda  y  el  Doctor  Joan  Mendes  de  Valconcellos  fus 
nombres  con  fus  próprias  manos  El  Duque  y  Marques  delche ,  laDu- 
quefa  y  Marquefa  delche  Johan  Mendes  de  Valconcellos  t=  Va  enmen- 
dado  en  latercera  plana  do  fe  lee  requeyra  —  y  en  la catorfena  plana, 
do  fe  lee  y  en  la  quinfena  plana  do  fe  le  acordado  no  enpezem.  Y 
aprobo  vo  el  lufo  dicho  notário. 
Sigilo  de  my  Pedro  deYraheta  bezino  de  la  Villa  de  Olid  de  Reyno 
deNabarra  por  la  autoridad  apoftolica  ubique  t  errar  um ,  y  porlaauto- 
rídad  Real  notário  publico  y  jurado  en  todo  el  dicho  Reyno  de  Na- 
barra  qui  doy  fe  y  teftimonio  que  ai  otorguar  de  los  preíentes  Capitu- 
los  matrimoniales  a  una  y  juntamente  con  los  fufo  dichos  teftigos  pre- 
fente  me  alie  en  los  dichos  Palácios  con  aceptamiento  y  ottrogamiento 
de  los  fufo  dichos  Senores  Duque  y  Duquefa  de  Maqueda  y  dei  dicho 
Doctor  Johan  Mendes  de  Bafconcellos  partes  contraentes  e  de  los  di- 

chos teltigos  cn  nota  en  mi  libro  de  regiftro  alente  dei  quoal  laque  y 
reduíl  los  preíentes  Capítulos  matrimoniales  en  efta  publica  forma  fim 
mas  v  fim  menos  de  como  fe  otrogaron  eferiptos  de  mano  de  otro  a  mi 
Hei  de  licencia  que  para  ello  tengo  de  Su  Mageftad  cn  eftas  ocho  ojas 
ileplieguo  enteio  de  papel  y  con  eftos  mis  íigno  y  nombre  acoíl tim- 

brados ,  los  laque  y  por  ler  rogado  y  requerido  en  fe  y  teftimonio  de 
\\;rdad. 

Pedro  de  Yraheta  notário. 

Obrigação  do  dote  de  arrhas  da  Senhora  Dona  Joanna  ,  Marqueza 

de  Elche  authentteo.    E/lá  no  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança  , 
donde  a  tirey. 

COnofcida  cofa   fea  a  todos  los  quefta  prefente  Carta,  y  publico \Tnrn     T      _ 
ynítrumiento  de  obligacion ,  e  ypoteca  vicren  como  yo  Don  Bei-  *      T"     ' 

nardino  de  Cardenas  Duque  de  Maqueda,  Marques  de  Elche  Viforrej  An.  1550. 
de  Xavarra  ,  por  mi  ,  y  por  mis  herederos  ,  y  fufccforcs  cn  mi  Caía  ,  y 
majoradgo  ,  y  por  los  que  de  mi  (o  dellos  ovieren  titulo  )  o  caufa  al- 
guna  otorgo ,  y  conofeo  ,  que  porquanto  entre  los  Senores  Duque  ,  c 
Duqueza  de  Bragança  fehizb  cierto  contrato  ,  c  capitulacion  de  que  fe 
cafen  mi  hijo  mayor ,  e  la  Senora  Dona  Juana  de  Portugal  ,  hija  ,  y 
crm.ma  delosdichos  Senores  Duque,  e  Duquefa  ,  cimo  de  los  dichos 
Capítulos  de  la  dicha  eferiptura  que  1c  hizo  en  la  Villa  dei  Olitc  dei 

dicho  Reyno  de  Navarra  delante  de  Pedro  de  Yraheta  Notário  publi- 

co 
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co  es  que  yo  aya  de  obligar  a  la  paga  ,  e  reílitueion  de  la  docle  ,  y  ar- 
ras de  la  dicha  Senora  D.  Juana  la  Taha  de  Marthena  que  es  en  el 

Reyno  de  Granada ,  con  todos  fus  lugares  ,  e  términos ,  e  rentas ,  y 
por  fer  bienes  de  mayoradgo  fe  oviefe  para  ello  facultad  Real ,  y  en  la 
dicha  capitulacion  aíi  myímo  fé  dize ,  e  pone  la  horden  ,  y  forma  de 
la  paga  ,  é  reílitueion  de  la  dicha  dote,  e  arras  ,  y  los  intereífes ,  que 
por  ella  íe  an  de  pagar  en  cada  un  anno  entre  tanto  que  yo  ,  o  los  di- 
chos  mis  fufcefores  nolo  quiíiercmos  pagar ,  e  pagaremos  con  efeclo 
fegun  que  en  dos  Capítulos  de  la  dicha  eferiptura  de  Capitulacion  fe 
contiene  el  thenor  de  los  quales  es  efte  que  fe  íigue. 

Otroíi  fe  afento ,  y  concerto  para  feguridad  de  la  dicha  docte , 
y  arras  el  dicho  Senor  Duque  de  Maqueda  ypotecara  la  Thala  de  Mar- 
chena  que  es  en  el  Reyno  de  Granada  con  todos  fus  lugares  ,  térmi- 

nos ,  e  rentas  de  qualquier  calidad  que  fean ,  y  por  fer  bienes  de  ma- 
yoradgo procurara  licencia  ,  e  facultad  Real,  y  la  pedira  luego  la  qual 

dicha  obíigacion  ,  y  feguridad  fe  dará  a  voluntad  de  la  períòna  letra- 
do o  letrados  ,  que  el  dicho  Seíior  Duque  de  Bragança  nonbrare  en 

Vallid ,  o  Toledo ,  o  en  Corte  de  los  Senores  Reyes  de  Bohemia ,  la 
qual  dicha  obíigacion  fe  ade  hazer  dentro  dei  ano  contado  defde  el  dia 
dei  defpoforio  que  fe  avia  refcebido  la  docle  ,  excebto  de  los  diez  mil 
ducados  últimos,  de  que  fe  ade  pagar  ynterefe  defde  entonces. 

Otroíi  fe  acordo ,  y  alento  que  en  cafo  qual  matrimonio  fe  di- 
fpiviefe  íin  hijos ,  o  defeendientes  lo  que  Dios  no  permita  ,  en  tal  cafo 
cl  dicho  Senor  Don  Bernardino  de  Cardenas  de  fus  bienes  libres  fi  los 

tuviere ,  y  fino  dei  mayoradgo  aya  de  reílituir  ,  e  bolver  las  dichas  ar- 
ras por  la  horden  que  eíta  dicho ,  y  la  docle ,  y  entretanto  que  paga- 

re ,  y  reftituyre  lo  uno  ,  y  lo  otro  en  dineros  aya  de  dar  de  interefe 
en  cada  un  anno  a  razon  deveynte  e  cinco  mil  el  milhar  fm  que  por 
los  interefes  fe  defquente  nada  dei  principal ,  y  que  como  fe  fuere  pa- 

gando el  principal  fe  vaya  defeontando  de  los  interefes  por  rata  con 
tanto  que  no  fe  pueda  hazer  paga  de  cinco  mil  ducados  abaxo.  Y 
porque  para  feguridad  de  Ia  dicha  docte  ,  e  arras ,  y  en  cumplimiento 
de  la  dicha  Capitulacion  yo  ove  licencia ,  e  facultad  Real  para  poder 
obligar ,  e  ypotecar  la  dicha  Taha  de  Marchena ,  fegun  ,  y  como  en 
dicha  facultad  Real  fecontienen  queíla  firmada  de  fus  Altezas  de  los 
Senores  Reys  de  Bohemia ,  Governadores  en  eíles  Reynos  de  Su  Ma- 
geftad ,  c  feílada  con  el  Sello  Real  fu  hecha  en  Vallid ,  a  treynta  de 
Abril  deílc  prefente  anno  de  mil  equinhientos  e  cinquenta ,  e  refren- 
dada  dôjiian  Vafqucz  dcMolina,  Secretario  el  thenor  de  la  qual  es  ef- 

te que  fe  íigue. 
D.  Carlos  por  la  Divina  clemência  Enperador  fepre  agufto  ,  Rey 

de  Alemania  ,  Dona  Juana  fu  madre  ,  y  cl  mifmo  D.  Carlos  por  la  gra- 
da de  Dios  Reyes  de  Callilla  ,  de  Leon  ,  de  Aragon  ,  delas  dos  Seci- 

lias ,  de  Jerufalem  ,  de  Nabarra  ,  de  Granada  ,  de  Tolledo  ,  de  Valên- 
cia ,  de  Galizia  ,  de  Mallorcas ,  de  Sevilla  ,  de  Ccrdena  ,  de  Córdova  , 

deCorcéga,  de  Murcia  ,  dejaen  ,  de  los  Algarves ,  deAlgezira,  de 
Gibraltar,  de  las  Yslas  ,  Yslas  de  Canária  ,  de  las  índias  ,  Islãs  ,  e  tierra 
firme  dei  mar  oceano  ,  Condes  de  Barcelona ,  Senores  de  Vizcaya ,  e 

de 
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de  Molina  ,  Duques  de  Athcnas  ,  c  de  Ncopatria  ,  Condes  de  Ruyfc- 
Ilon  ,  e  de  Cercania,  Marqueles  de  Orillan ,  e  de  Gociano  ,  Arcbidu- 
ques  deAutlria,  Duques  de  Borgona  ,  cdeBravantc,  Condes  de  Flan- 
des  ,  y  de  Tiro]  &c.     Por  quanto  por  parte  de  vos  Don  Bernardino  de 
I    irdenas  ,  Duque  de  Maqueda  ,  Marques  de  Elchc  ,  nuellro  Vifo-Rey, 
e  Capitão  general  que  ai  prefente  ibis  dei  nueílro  Reyno  de  Navarra  , 
e  de  vos  D.  Bernardino  de  Cardenas  iu  hijo  ,  e  íubccíbr  cn  fu  Caía,  c 
mayoradgo  nos  ha  íido  fecha  relacion  qucílà  contratado  ,  y  concerta- 

do que  vos  cl  dicho  D.  Bernardino  os  calais  con  D.  Juana  de  Portugal, 
hija  de  D.  Jaymcs  Duque  de  Bragança  ya  difunto  ,  y  de  D.  Juana  ,  Da- 

quela de  Bragança  ,  fu  muger ,  e  que  entre  otras  coías  que  fe  afenta- 
ron  ,  y  capitularon ,  ai  tiempo  que  fe  conceito  cl  dicho  caiamiento , 
y  en  razon  dei  fue  que  a  la  fegurídad  de  ia  paga  ,  y  rcftitucion  de  fe- 
íenta  y  cinco  mil    ducados  pagados  en  cierta  mancra  que  con  ella  hos 
dan  en  dote,  e  de  féis  mil  ducados  que  vos  le  prometeis  cn  arras,  obli- 
gafedes  vol  los  dichos  Duque,  e  Don  Bernardino  la  Taha  deMarchcna 
quês  dei  dicho  vueítro  mayoradgo  en  nueílro  Reino  de  Granada ,  con 
todos  fus  lugares  ,  términos  ,  e  rentas  de  qualquier  calidad   cjiie  íean 
luplicandonos ,  5  pidiendonos  por  merced  hos  diefemos  licencia,  c  fa- 

cultad para  hazer  la  dicha  obligacion ,  conforme  a  la  Capitulacion  dei 
dicho  caiamiento  ,  no  enbargante  el  dicho  mayoradgo  ,  e  qualesquier 
dauíulas  ,  vinculos ,  y  condiciones  dei ,  y  que  las  dichas  arras  ecedan 
dei  valor  de  la  decima  parte  de  los  bienes  libres  de  vos  el  dicho  Don 
Bernardino  de  Cardenas  o  como  la  nueftra  merced  fuefe  ,  y  nos  aca- 

tando lo  lufo  dicho  ,  e  porque  fe  efetue  el  dicho  cafamiento  tovimos 
lo  por  bien  ,  y  por  la  prefente  de  nueílro  próprio  motu ,  y  cierta  ci- 

ência ,  y  poderio  Real  abíbluto  de  que,  en  efla  parte  queremos  huíar, 
y  ttíantOB  como  Reyes ,  ySenores  naturales  a  orreconoei entes  fuperior 
en  lo  temporal  damos  licencia,   y  facultad  avos  los  dichos  Duque  de 
Maqueda  ,  y  Don  Bernardino  de  Cardenas  fu  hijo  para  que   obligan- 
do  primeramente  a  la  fegurídad  de  la  paga ,  e  reítitucion    dei  dicho 
dotte ,  y  arras  los  bienes  libres  ,  que  anhos  teneis  fi  aquellos  no  baík- 
ren  podays  obligar  la  dicha  Taha  deMarchcna,  con  todos  los  lugares, 
términos  ,  e  rentas  a  ella  anexos  ,  e  pertenefeientes  de  qualquier  cali- 

dad que  íean ,  conforme  a  la  dicha  Capitulacion  por  la  parte  que  de 
mas  de  los  dichos  bienes  libres  fucre  meneíter  ,  haíta  en  la  dicha  fuma 
dei  dicho  dotte  ,  c  arras ,  y  cn  defeclo  de  no  tener  ninsmiios  bienes  li- 
bres  por  todos  los  dichos  feienta  y  cinco  mil  ducados  dei  dicho  docre. 
e  íeis  mil  ducados  de  las  dichas  arras,  y  otorgar  fobrello  las  cartas  de 

ligacion ,  y  otras  quales  eferipturas  que  para  firmeza,  e  validacion 
lo  lufo  dicho  rueren  necefarias  dcfer.a/.cr  las  quales  aos  por  ia  pre- 

fente confirmamos,  loamos  ,  y  aprobamos  ,  e  ynterponemos  a  cilas  ,  y 
a  cada  una  delias  nueítra  authoridad  Real,  e  queremos ,  y  mandamos-, 
que  valan  ,  c  fean  firmes  en  quanto  lbn  ,  y  rueren  conformes  ,  y  no  ex- 

ederen,  ni  pafaren  de  lo  contenido  cn  cila  nueftra  facultad  no  en- 
bargante cl  dicho  mayoradgo  ,  y  qualesquier  clauíiilas  ,  vinculos  ,   e 

condiciones  con  que  en  el  cita  yncorpoiada  la  dicha  Taha,  e  que  las 
dichas  arras  ecedan  dcl  valor  de  ja  decima  pane  de  los  biene  libres  de 
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vos  cl  dicho  Don  Bernardino  de  Cardenas ,  e  qualesquier  leyes ,  fue- 
ros ,  yderechos,  ufos,  ycoftubres  efpeciales ,  ygenerales  que  en  con- 

trario defto  fean ,  o  fer  puedan  :  que  para  en  quanto   a  eito  toca  nos 
diípenfamos  con  todo  ello  quedando  en  fu  fuerça ,  e  vigor  para  lo  en 
lo  demas  adelante  ,  y  para  efte  efeóto  íblamente  hazemos  libres  dei  di- 

cho mayoradgo  ,  clauiulas  ,  vinculos  ,   y  condiciones  de  la  dicha  Taha 
de  Marchena  con  todolo  a  cila  anexo  ,  e  pertenefciente  con  tanto  que 
fea  via  própria ,  e  dei  dicho  mayoradgo  porque  nueftra  intencion  ,  y 
voluntad  no  es  de  prejudicar  en  lo  lufo  dicho  a  nueftra  Corona  Real, 
ni  a  otro  tercero  alguno  que  no  fea  de  los  llamados  ai  dicho  mayorad- 

go ,  y  otroíi  con  tanto  que  deípues  de  reftituido ,  e  pagado  el  dicho 
dotte ,  y  arras  la  dicha  Taha  ,  y  los  demas  bienes  ,  o  la  parte  que  de- 
llos  fegun  dicho  es  obligardes  queden  libres  de  la  dicha  obligacion  ,  y 
en  el  dicho  mayoradgo  íegun  ,  e  de  la  manera  con  las  clauiulas ,  vincu- 

los ,  y  condiciones  con  que  agora  lo  eftan  ,  y  mandamos  a  los  dei  nu- 
eílro  Confejo  Prefidente  ,  y  Òydores  de  las  nueftras  audiências  alcai- 

des ,  alguaziles,  de  la  nueftra  Caía  ,  Corte  ,  e  Chancellerias  ,  y  a  todos 
los  Corregedores  aíiftente ,  Governadores  ,  alcaides  ,  alguaziles ,  meri- 

nos, Prevoftes  ,  y  otras  jufticias ,  ejuezes  qualesquier  deftos  nueftros 
Reynos  ,  e  ícnorios  que  guarden ,  y  cunplan  ,  y  hagan  guardar  ,  y  cun- 
plir  efta  nueftra  Carta  ,  y  contra  lo  en  cila  contenido  no  vayan  ,  ni 
pafen,  ny  conííentan  yr  ,  ni  paíar  en  ticmpo  alguno,  ni  por  alguna 
manera  fopcna  de  la  nueftra  indignacion  e  de  diez  mil  maravedis  para 
la  nueftra  Camera  a  cada  uno  que  lo  contrario  hiziere  dada  en  Vallid 
a  treynta  dias  dei  mes  de  Abril  de  mil  e  quinhientos  c  cinquenta  anos 
Maximiliano  lareyna  yo  Juan  Vazquez  de  Molina  ,  Secretario  de  fu 
Ceíarea ,  y  Católicas  Mageftadcs  la  fize  ,  eícrivir  por  fu  mandado  fus 
Altezas  en  iu  nonbre  el  Licenciado  Galarça  ,  el  Licenciado  Montalvo 
regiftrada  Martinhor  Tiz  Martinhor  Tiz  por  Chanceller. 

Portanto  yo  el  dicho  Duque  deMaqucda  digo  que  viniendo  ca- 
io que  fe  aya  de  reftituir  la  dicha  docle  ,  c  arras  a  la  dicha  Senora  D. 

Juana ,  o  a  íus  hijos  ,  y  crederos  ,  o  a  la  pcrfona  ,  o  perfonas  de  los  di- 
chos  Sc-ãorcs  Duque  ,  e  Duquefa  de  Bragança  ,  o  a  íus  fucefores  con- 

forme ai  dicho  contrato  matrimonial ,  y  Capitulaciones  dei  ,  y  no  fe 
hallaren  bienes  mios  libres ,  o  dei  dicho  D.  Bernardino  de  Cardenas  mi 
hijo  para  que  enteramente  por  ellos  fe  pueda  hazer  la  dicha  paga ,  e 
reftitucion  de  docle ,  e  arras,  encafo  que  fe  aya  de  bolver  apartado  el 
matrimonio  en  tal  caio  todo  lo  que  faltare  de  las  dichas  arras  ,  y  de  la 
dicha  docle  aviendola  yo  refcebido  para  cuya  paga  ,  e  cunplimiento 
no  baftarcn  los  dichos  bienes  libres  digo  ,  y  otorgo  que  lo  ava  la  di- 

cha Donna  Juana  ,  e  fus  herederos  ,  o  la  períona  ,  o  perfonas  a  quj 
porvirtud  dei  dicho  contrato  ,  e  Capitulacion  pertenci cicren  averlo 
en  la  dicha  Taha  de  Marchena  ,  y  en  fus  lugares  ,  términos ,  e  rcntas  a 

elía  ane.\ras  ,  e  pertcnefcientes  de  qualquier  calidad  que  fean  ,  c  la  obli- 
go ,  e  ypotcco  a  ello  no  enbargante  que  fean  bienes  de  mi  mayorad- 

go por  virtud  de  la  dicha  facultad  Real  eito  hafta  que  realmente ,  e 
con  efeito  fea  reftituyda ,  c  pagada  la  dicha  docle ,  e  arras  ,  e  fe  bu- 
eiva ,  y  entregue  fin  falta  alguna. 

Otrofi 
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Otroíi  digo  que  porque  Ia  diclia  Capitulacion  ,  e  capítulos  de 
fulo  vnfertos  eíla  dicho  ,  e  alentado  que  difolvicndofe  cl  dicho  ma- 

trimonio íin  hiios  ,  o  defeendientes  lo  que  Dios  no  permitira  ,  en  tal 
caio  cl  dicho  D.  Bernardino  de  Cardenas  ,  mi  hijo  de  Tus  bienes  libres 
íi  los  tuviere  ,  y  li  no  cl  mayoradgo  aya  de  reílituir  ,  e  bolver  la  dicha 
do&e  ,  c  arras  ,  y  entretanto  que  fe  pagare ,  c  rcftituyere  lo  uno  ,  e  lo 
otro  en  dineros  aya  de  dar  de  intercle  cn  cada  un  anno  de  los  que  qui- 
íiere  detener  la  dicha  paga  a  razon  de  veynte  y  cinco  mil  el  millar , 
íin  que  por  los  dichos  interefes  íe  defquente  nada  de  lo  principal ,  y 
que  como  le  fuere  pagando  el  principal  ,  fe  vaya  defrontando  de  los 
interefes  por  rata  con  tanto  que  no  fepueda  hazer  paga  ,  de  cinco  mil 
ducados  abaxo  fegun  el  dicho  Capitulo  íe  contiene  por  tanto  afi  mif- 
mo  digo  ,  y  otorgo  ,  que  para  la  paga  ,  e  feguridad  de  los  dichos  inte- 

refes ,  a  razon  de  los  dichos  veynte  e  cinco  mil  cl  millar  en  cada  un 
anfio,  de  los  que  yo  ,  o  cl  dicho  mi  hijo  detuvieremos  ,  y  quiíieremos 
detener  la  fuerte  principal  de  la  dicha  do  cie ,  e  arras,  o  alguna  parte 
dello  obligo ,  c  ypoteco  la  dicha  Taha  de  Marchena  ,  a  la  dichas  D.  Ju- 
ana  ,   e  a  fus  herederos  ,  o  a  la  pcrlbna  ,  e  perfonas  a  quien  pertenezea 

r ,  c  cobrar  la  dicha  docle ,  e  arras  para  que  les  ícan  pagados  los 
d ichos  interefes  ,  e  peníioncs  a  razon  de  los  dichos  veynte  c  cinco  mil 
cl  millar  de  las  rentas  de  la  dicha  Taha  ;  fin  por  ello  íe  defeontar  cofa 
alguna  dei  principal ,  y  que  pagando  ,  y  queriendo  pagar  parte  de  la 
dicha  docle ,  e  arras  le  defquenten  por  rata  el  dicho  intereie  con  que 
no  fe  pueda  de  una  vez  pagar  ,  menos  de  cinco  mil  ducados  fegun  en 
el  dicho  Capitulo  de  lufo  inferto  le  contiene  para  lo  qual  todo  aníi 
cumplire  guardar,  e aver  de  pagar,  ereftituir  obligo,  y  efpecialmen- 
te,  j  poteco  por  mj  ,  e  cn  nonbre  de  mis  herederos  ,  e  fubcefores  de 
mi  Cafa  ,  e  por  virtud  de  la  dicha  facultad  Real  la  dicha  Taha  de  Mar» 
chena  ,  e  lugares ,  e  términos ,  e  vafallos  ,  c  juridicion  ,  y  rentas  ,  e  de- 
rechos  de  cila  con  todo  lo  a  cila  anexo  ,  v  pertenefeiente  cn  favor  de 
li  dicha  Senora  Dona  Juana  ,  c  de  ius  hijos  ,  y  erederos ,  e  de  los  di- 

chos Senores  Duque,  e  Duqucla  de  Bragança,  y  de  fus  herederos,  e 
fubcefores  en  lu  Cafa  ,  e  mayoradgo  dei  dicho  Se  or  Duque  a  losqua- 
ks  pertenezea  aver,  y  eredar  la  dicha  dote,  e  arras  ,  c  interefes  dclío, 
e  les  doy  poder  cunplido,  libre,  enteio,  e  baftante  qual  cn  tal  cafo 

ferequieren  para  que  enquanto  no  les  fuere  pagada,  ereftituida  la  di- 
:  docle  que  aníi  fe  refcebieren  ,  vias  arras  fufo  dichas,  o  los  incere- 
porello  como  dicho  es,  puedan  los  fufo  diclios  Sjfior:s,  o  quien 

ler  oviere  tomar,  yraprehender  la  pofefiorj  de  la  dicha  Taha  de 

:';j.u  ,  c  de  fus  lugares,  e  vafallos ,  e  [uridicion  ,  c  rentas  para  que 
por  ello  fcan  entregados ,  e  pagados  de  todo  lo  fufo  dicho  ,  c  pido  ,  e 
requicro ,  e  li  neceitario  es,  mando  a  los  concejos ,  e  vezinos  de  la  di- 

cha Taha ,   c  lugares  delia  que  agora  fon  ,   e  feran  adelante  ,   que  en 
quanto  no  íueren  pagadas  las  dichas  docles ,  e  arras ,  o  los  interefes  por 

1  dicho  es  refeiban  ,  c  reconofean  ,  e  tengan  por  fehores  de ' 
licha  Taha,  y  fus  lugares,  y  reinas,  c  derechos  a  la  dicha  Senora 

Dona  Juana,  e  a  fus  herederos,  y  leden  la  obediência,  reverencia,  e 
fenorio,  y  leacudan,  yhagan  a:udir  a  cila ,  y  a  fus  herederos,  efuf- 
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ccfores  ,  y  a  los  dichos  Seíiores  Duque ,  e  Duquefa  de  Bragança  ,  y  a 
los  fuyos  fegund  la  parte ,  que  le  pertenefciere  aver  de  la  dicha;  do- 
£te  ,  e  arras ,  e  interefes  ,  conforme  ai  dicho  contrato  ,  e  capitulacion 
matrimonial  con  todas  las  rentas  ,  pechos ,  e  derechos ,  y  otras  cofas 
a  la  dicha  Taha  anexas  devidas  ,  e  pertenefcientes  de  el  dia  que  lo  fufo 
dicho  no  fe  cunpliere  ,  ni  pagare  en  adelante  fegun  ,  y  como  ,  y  de  la 
manera  ,  que  los  dichos  coníejos ,  e  vezinos  de  la  Taha  heran  obligados 
a  me  lo  pagar  amj  yo  obligome  de  hafer  cierta  faria  ,  e  fegura  ,  e  de 
paz  a  la  dicha  Senora  Dona  Juana  ,  e  a  los  dichos  Seíiores  Duque  ,  e 
Duquefa  de  Bragança  ,  e  a  los  herederos,  e  fufcefores  de  qualquiera 
dellos  ,  la  dicha  Taha  de  Marchena  ,  y  otras  cofas  ,  e  izentas  delia  que 
aníi  agora  obligo  ,  eypoteco  de  qualquiera  perfona,  o  perfonas  que  a 
eilo  le  pufieren  enbargo ,  o  contradicion ,  y  que  en  qualquier  tiempo 
que  fobrello  por  la  dicha  Senora  D.  Juana ,  o  por  fus  herederos ,  o  por 
los  dichos  Seíiores  Duque  ,  e  Duquefa  de  Bragança  ,  y  fus  herederos 
fuere  requerido  afi  antes  de  la  lid  conteftada  como  defpues  tomare- 

mos yo ,  e  los  dichos  mis  herederos  ,  e  fucefores  por  la  dicha  Senora 
D.  Juana  ,  y  fus  herederos  ,  e  por  los  dichos  Seíiores  Duque ,  e  Duque- 

fa de  Bragança  ,  e  fus  herederos  la  voz  ,  autoria  ,  e  defeníion  dei  pley- 
to  ,  o  pleytos  que  fobrello  les  movieren ,  o  quiíieren  mover,  e  los  fi- 
guiremos  ,  y  traremos ,  fenefceremos,  y  acabaremos  a  nueftras  próprias 
coitas  ,  e  miífiones  haíta  tanto  que  queden  fatisfechos ,  pagados ,  e  en- 

tregados la  dicha  Senora  D.  Juana  ,  y  fus  herederos  ,  y  los  dichos  Seíio- 
res Duque,  e  Duquefa  de  Bragança,  y  fus  herederos  de  la  dicha  docle, 

e  arras ,  e  intereíès  dei  entretanto  por  la  dicha  Taha  ,  e  por  todo  lo  a 
ella  anexo  en  paz  ,  y  en  laivo ,  e  íin  daíio ,  ni  coita  ,  ni  contradicion 
alguna  ,  fopena,  que  fe  afi  no  lo  hizieremos  ,  e  cumplieremos  ,  que  por 
cl  mifmo  cafo  feamos  obligados  ,  yo ,  e  mis  herederos  ,  e  fufcefores  de 
mi  Cala  ,  y  mayoradgo  de  bolver  ,  tornar  ,  e  reftituir  con  el  doblo 
la  dicha  dote  ,  y  arras  ,  e  interefes  ,  con  todas  las  coitas  ,  danos  ,  ynte- 
refes  ,  e  menofcabos  ,  que  fobrello  a  los  fufo  dichos  Seíiores  fe  fe- 
guieren  ,  y  recrecieren  ,  y  a  fus  herederos  ,  y  la  dicha  pena  pagada  ,  o 
no  pagada  quefta  Carta  ,  e  todo  lo  en  ella  contenido  fea  firme  ,  e  val- 
ga  para  lo  qual  todo  lo  que  dicho  es  afi  tener ,  e  mantener ,  y  guar- 

dar ,  y  cumplir ,  e  pagar ,  e  aver  por  firme  ,  e  obligo  mi  perfona  con 
todos  injs  bienes  muebles ,  eraizes  ávidas,  e  por  aver  ,  y  las  perfonas, 
y  bienes  de  los  dichos  mjs  herederos  ,  e  fubcefores  prcfentcs  ,  e  por  vc- 
nir ,  c  por  eíta  prcfente  Carta  ruego  ,  e  pido  ,  e  doy  ,  e  otorgo  ente- 
ro  poder  cumplido  a  todas  ,  y  qualefquier  Juezes  ,  e  juítieias  ,  donde 
la  dichas  Doíia  Juana  ,  o  fus  herederos  ,  o  los  dichos  Seíiores  Duque 
de  Bragança,  o  fus  herederos  me  lbmeticren  para  que  por  todo  rigor 
de  derecho  me  premien  a  lo  todo  aíi  pagar  ,  e  cunplir  ,  y  aver  por  fir- 

me ,  e  fobrello  hagan  en  mi  perfona,  e  bienes  ,  y  de  mis  herederos  to- 
das las  efecuciones ,  ventas  ,  e  remates  de  bienes ,  que  convengan  fer 

fechas  haíla  tanto  que  todo  lo  en  eíta  Carta  contenido  aya  entero  ,  e 
cunplido  efeito  como  fi  todo  lo  que  dicho  es ,  fuefe  afi  dado  por  fen- 
tencia  definitiva  de  Juez  conpetente  por  mj  ,  c  por  mis  herederos  ,  y 

fucefores  de  mi  Caía,  e  mayoradgo  confentida  ,  e  pafada  cn  cofa  juz- 

gada , 
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gada  ,  lbbre  lo  qual  refnuncio  todas  ,  e  qualcfquicr  lcycs  ,  fueros  ,  c 
derecnos  ,  e  previllegios ,  excepciones  ,  e  defenfiones  que  en  mi  favor , 
0  de  mis  herederos,  y  contra  loque  dicho  es,  e  parte  dello  lean  ,  e 
puedan  ler  ,  v  en  efpecial  renuncio  la  ley  que  dize  que  general  renun- 
áaáon  non  vala  en  teltimonio  de  lo  qual  otorgue  la  prefente  Carta 
ante  el  elcnvano  ,  e  telligos  de  fufo  eferiptos.  E  en  cl  Regiítro  delia  riz 
my  nombre  ,  que  fue  fecha  e  otorgada ,  en  el  dicho  de  Pamplona  a 
ve\  ente  nueve  dias  dei  mes  de  Otobre  anilo  de  nueftro  Salvador  Jeíii 
Chrifto  de  mil  e  quinientos  e  cincoenta  anos.  Teftigos  que  a  ello  fue- 
ron  prezentes  ,  Juan  de  Caítillo  ,  c  Pedro  de  Lemos  ,  e  Alexandre  de 
Lipis  Criados  delu  Serioria  &c. 

Auto  de  pojje  da  Villa  de  Guimaraens  por  o  Duque  Dom  T/ieodo- 

Jio  I.  Origina/  ejlá  no  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança  no  maço 
de  Guimaraens. 

EM  nome  de  Dcos  amem.     Saibaó  quantos  eíte  eítormento  depof-^sfum.  IA.1, 
fe  virem  ,  que  no  anno  do  nalcimento  de  noíTo  Senhor  Jhuu  Chrif-       a  /T 

to  de  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  três  annos  onze  dias  do  mes  de  Ja-  •    ///• 
Beiro  naVilla  de  Guimaraaees ,  nos  Paços  do  Confelho  da  dita  Villa, 
na  Camará  delia  citando  hy  Álvaro  Rabcllo  ,   e  Rertollamcu  Gomez 
Juizes  ordinários  na  dita  Villa  ,  e  afy  Joham  Alvarez  ,  e  Joham  Fer- 
nandez  Vereadores ,  e  Joham  Barolfo  Procurador  do  Confelho  da  di- 

ta Villa  todos  moradores  cm  cl!a.     Pareceo  o  Bacharel  Joham  Alva- 
rez Ouvidor  dos  Duques  de  Bragança ,  e  feu  Delcmbargador ,  e  diííe 

sos  ditos  Juizes  ,  e  ofeciaaêes  que  elle  lhes  queria  notetiquar  certas  pro- 
vifoocs  ,  e  procuraçom  que  tinha  do  muito  Illuítre  Príncipe  ,  o  Senhor 
Duque  D.  Theodoíio  Duque  de  Bragança  ,  de  Guimaraaees  ,  deBarce- 
cllos ,  Marques  de  Villa  Viçofla  ,  Comde  Dourem ,  e  da  Rayollos ,  Se- 

nhor de  Momforte  &c.  que  lhes  pedia  ,  que  o  ouviíiem ,  e  viífem  as  di- 
tas provilboes  aprefemtamdolhcs  loguo  hua  Carta  patente  aíímada  pel- 

lo  dito  Senhor,  e  aílellada  com  o  iello  das  fuás  armas  cujo  teor  abai- 
xo vaj  imfefto  de  verbo  a  verbo ,  e  afy  huu  Alvará  do  dito  Senhor  de 

como  era  feu  Ouvidor  ,    cujo  o  trellado  outrofy  adiante  vai  eferipto 
a  qual  Carta  de  procuraçom  foi  lida,  c  provicada  em  alta  voz  por  Jo- 

ham Vieira  Cavalleiro  ua  Caía  do  dito  Senhor  eferivao  da  dita  Camâ- 
ra da  dita  Villa,  elida,  c  imtcmdida  pelos  ditos  Juizes ,  ofeciaaês  dif- 

feraõ  que  viíta  adita  procuraçom  o  naviaó ,  ereconheciáõ  por  Procu- 
rador do  dito  Senhor,  c  lhesmandaró  poer  no  meco  da  dita  Camará 

hutía  cadeira   com  fua  alcatifa  como  a  peífoa  que  reprefentava  a  pcí- 
foa  do  dito  Senhor  Duque,  ecllc  fc  alemtou  cm  cila  ,  c  como  feu  Pro- 

curador ihespedio,  e  requereo  que  lhe  deífem  a  pode  dí\  jurifdiçom  , 
mando,  e  fenhorío ,  c  fogeicam  ,  e  vaíTallagem  da  dita  Villa  ,  epovo 
delia,   c  léus  termos  por  lio  dito  Senhor  Duque  Dom  Theodoíio  íer 
provido  delia  como  filho  barão  primogénito  do  Duque  D.  James  que 
Deos  theem  ,  que  delia  fov  Senhor,  e  citava  em  poíTe  de  todo  o  fo- 
breJito  ,  e  os  ditos  Juizes ,  e  Vereadores,  e  ofeciaacs  viílo  feu  pedir, 

e  re- 
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e  requerimento ,  e  por  ferem  certos  que  fua  Real  Senhoria  era  erdeiro 
primogénito  ,  e  íbbceíTor  do  dito  Senhor  D.  James  Duque  paliado  ,  e 
erdeiro  ,  e  fobcelfor  na  jurifdiçom  ,  fenhorio  defta  dita  Villa  lhe  davam 
ha  obediência  ,  poíTe  ,  e  o  recebiaó  por  feu  Senhor  ,  e  Senhor  da  dita 
Villa  ,  e  da  jurifdiçam  ,  e  direitos  delia  ,  e  aviam  em  booa  ventura  o 
receberem  por  feu  Senhor  ,   e  ferem  feus  VaíTallos  por  o  muito  amor  , 
que  teverom  ao  dito  Senhor  Duque  feu  Pay  que  Deos  them  ,  e  pol- 

ias muitas  mercês  ,  honra  ,  e  emparo  ,  e  trato  que  em  ília  vida  lhes  fe- 

zera,  e"pollo  que  efperavam  de  fua  muj  Illuftre  Senhoria  como  filho 
primogénito  de  feu  Pai  com  o  mel  mo  amor  ,  e  vontade  ,  e  animo  ver- 

dadeiro de  leaés  VaíTallos  que  fempre  forom  ,  e  feraó  aos  Senhores  da 
dita  Villa  o  recebiaó  ,  c  aviaó  por  feu   Senhor ,  e  em  nome  delia  ,  e 
dos  povoos  delia ,  e  de  feu  termo  lhe  davaó  poífe  de  todo  o  que  pe- 

dia ,  e  em  final  diííb  ,   e  autos  de  polle  thomarom  as  chaves  da  dita  Ca- 
mará ,  e  as  poferom  em  huíí  bacio  de  prata  atadas  em  htía  cimta  de  fe- 

da preta  atadas  poftas  no  dito  bacio  lhas  mandarom  entregar  ao  dito 
Procurador  per  Jerónimo  Luis  Bacharel ,  morador  ,  e  natural  na  dita 
Villa  Procurador  dos  negócios  delia,  ecomfelho,  eperjoham  Barof- 
íb  Procurador  da  dita  Villa  ,  o  qual  Procurador  do  dito  Senhor  afem- 
tado  na  dita  cadeira  como  dito  ne  as  tomou  em  luas  maaõs  ,  e  diíTe 
em  feu  nome  que  recebia  per  aquelle  auto  de  poífe   jurídico  a  poífe 
do  fenhorio  ,  jurifdiçom  ,  mando  ,    e  fogeiçom  ,    e  vaílallagem  da  dita 
Villa  ,  e  feus  termos ,  e  dos  dereitos  Reaes ,  e  rendas  ,  e  coufas  que  na 
dita  Villa  o  dito  Senhor  Duque  tem  per  fuás  doaçooês ,  e  com  as  di- 

tas chaves  çarou  ,  e  abrio  ,  e  fechou  has  portas  da  dita  Camará  ,  e  fe 
ouve  por  empoílàdo  de  todo  o  que  dito  he ,  e  mandou  aos  ditos  Jui- 

zes ,  e  Vereadores ,  e  Procurador  que  lhes  deíTem  as  varas  da  juítiça  , 
e  ameniftraçam  da  dita  Villa  os  quaes  lhas  entregarão  ,  e  meterão  em 
luas  mãos  do  dito  Joham  Alvarez  Procurador  que  as  recebeo  ,  elhes 

mandou  que  naô  ufafTem  dos  ditos   officios  fem  mandado  do  dito  Se- 
nhor,  e  elles  afíy  o  prometeram  afazer,  e  dada  a  dita  repoíla  ,  efeitos 

os  ditos  autos  de  poífe  o  dito  Procurador  do  dito  Senhor  avendofle 
por  empoílàdo  de  todo ,  e  em  nome  do  dito  Senhor  ,  e  como  feu  fobl- 
lenc  Procurador  lhes  tornou  a  entreguar  as  chaves  da  dita  Camará  ,  e 
as  varas  aos  Juizes  ,  c  Vereadores  ,  e  Procurador ,  e  lhes  mandou  que 
em  nome  do  dito  Senhor  Duque  uzaífem  de  feus  ofHcios  como   eraó 
obrigados,  e  lhes  mandavaó  as  ordenações  delRey  noífo  Senhor,  eque 
daqui  cm  diante  fe  chamarem  ,  e  nomeaífem  por  Juizes  ,  e  officiaces  da 
dita  Villa  ,  e  fe  nomeaíTem  por  cllc  ,  c  íbb  feus  titellos  ,  e  afy  ao  dito 
cfcripvaó  da  Camará  ,  c  elles  afy  o  prometerom  de  fazer  ,  e  feito  o  di- 

to auto  de  poífe  defntro  na  dita  Camará  ho  dito  Procurador  de  Sua 
Senhoria  palfou  ao  Paaço  do  Comcclho  da  dita  Villa  homde  fe  fazem 
as  audiemeias  omde  erom    prefentes  liftovam  do  Valle  ,   c  Francifco 
de  Freitas,  Cavallciros  da  Caia  do  dito  Senhor,  e  Salvador  Lopez,  e 
Jerónimo  de  V aros  ,  e  Affonfo  Lois  ,  e  Francifco  Alvarez  ,  e  Joham 
Ahrarcz  Dazcredo  ,  e  Gonlallo  Fernandez  ,  e  cu  Joham  Ribeiro  Caval- 
léirò  da  Caía  do  dito   Senhor ,  e  Taballiaó  na  dita  Villa  todos  Tabal- 
liaes  na  dita  Villa ,  aos  quaes  o  dito  Procurador  tornou  a  refumir  co- mo 
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mo  tomava  ,  c  queria  tomar  a  políe  dos  officios  da  juftiça  ,   que  lhe 
pedia  que  lha  deíTem  ,  e  os  fobreditos  em  feus  nomes  ,  c  dos  aufemtes, 
e  a'V  Vallemtim  de  Varos   Emqueredor  ,  c  Jerónimo  Rodriguez  ,  e 
Chriftovaó  Vaaz  que  fervem  de  deftrebuidor  com  todos  os  Emqucre- 
dores  todos  lhederom  ha  poli e  per  huíí  livro  de  notas,  e  efereveni- 
nha  ,  e  lhe  orrerecerom  em  fua  maô  a  polTe  de  léus  officios ,  c  o  dito  Pro- 

curador recebeo  cm  Tua  maô  o  dito  livro,  e  efcreveninlia ,  e  dilíe  que 
fe  avia  em  nome  do  dito  Senhor  por  em  polle  dos  officios  ,  e  que  naó 
u /aliem  delles  fem  mandado  do  dito  Senhor,  e  tanto  que  efto  foi  fei- 

to o  dito  Procurador  avendo  por  tomada  a  polle  per  os  ditos  autos  lhes 
tornou  o  dito  livro  ,  e  clcreveninha  a  elles  tornou  ,  e  deu  cm  nome 
do  dito  Senhor  ameniítraçom  ,  e  exercicio  dos  ditos  officios  ,    e  que 
uzaíTcm  delles  fegundo  forma  de  feus  Regimentos ,  e  fuás  ordenações 
de  Sua  Alteza  ,  c  como  uzavaó  em  tempo  do  Duque  feu  Pai ,  e  que  nas 
eferipturas ,  e  autos  que  fezelfem  fe  nomeaífem  por  Sua  Senhoria ,   e 
fob  leos  titollos ,  c  elles  o  prometerom  aíTy  de  fazer ,  e  de  todo  o  di- 

to Procurador  pedio  feu  eítormento  de  poífe  em  forma.     E  no  mefmo 
dia  ,  e  própria  ora  o  dito  Procurador  fe  foi  com  os  ditos  Juizes,  Pro- 

curador ,  e  ofeciaaès  ,  e  homees  boós  ,  c  parte  do  povo  a  porta  da  Vil- 
la  principal  nomeada  aporta  de  Sao  Domingos,   e  fendo  hy  prefentes 
com  os  ditos  oíliciaes ,  pedio  as  chaves  das  portas  da  dita  Villa,  e  lhe 
forom  dadas  ,  e  emtrcgucs  em  fua  maaó  ,  e  mandou  fechar  a  dita  por- 

ta ,  e  çarrar  com  as  ditas  chaves  ,  e  a  tornou  mandar  abrir  pellos  quaes 
autos  ouve   por  tomada  a  poíle  óa  dita  Villa  ,  e  mandou  em  final  de 
polle  pocr  huã  bandeira  no  cima  da  dita  porta  no  muro  contra  a  Vil- 

la ,  c  de  todo  requereo  a  mim  T aballiaõ  que  fizeífe  eíle  auto  de  pof- 
fe ,  eu  Joham  Ribeiro  Taballiaó ,   que  o  eferevi ;  teftemunhas  que  ao 
dito  auto  forom  prefentes  o  dito  Diogo  Lopez  de  Lima  ,  c  Fernaô 
da  Milquita  fidiilgo  da  Cala  dclRey  noílb  Senhor,   e Jorge  Caldeira 
efeudeiro  fidalgo  ,  c  Fernando  dalmeida  Lccenciado ,  e  o  Bacharel  Je- 

rónimo Luis ,  e  Joham  Aífonfo  dos  Quimtos  ,  efeudeiro  da  Cafa  dcl- 
Rey noífo  Senhor,  c  Joaó  Teixeira,  Efeudeiro,  e  Joham  dosTremos 

outroly  efeudeiro  todos  moradores  na  dita  Villa,  e  Salvador  Lopez,  e 
1  rancifeo  de  Freitas  Taballiaés  na  dita  Villa,  que  juntamente  comigo 
Taballiaó  forom  prefentes  nos  ditos  autos  ,  e  tomamento  de  poíle ,  e 
virom  ,  e  ouvirom  todo  o  fobredito  ,  c  cu  fobredito  Joham   Ribeiro 
Taballiaó  o  eferevi.  Tcítemunha  mais  António  da  Coita  efeudeiro.     L 
no  dito  dia  de  omze  dias  domes  de  Janeiro,  e  anno  fobredito  de  mil  e 
quinhentos  e  trinta  c  três  annos  depois  de  comer  ,  e  de  feitas  as  dilligen- 
cias ,  cautos  do  tomar  da  polfc  da  dita  Villa,  cjurildiçom  delia  como 
atras  fica  fe  foi  aoCaftello,  c  fortaleza  da  dita  Villa  de  Cuimaraaes  de 
que  hc  Àlcajde  moor  Diogo  Lopez  de  Lima  fidalgo  da  Cala  dclRey 
noilb  Senhor  ,  e  do  leu  Confelho  ,  com  Álvaro  Rabello  Juiz  ordiná- 

rio ,  e  com  os  Vereadores ,  eofficiaês,  e  outros  homeês  omrados  da  di- 
ta Villa,  e  chegou  as  portas  do  dito  Caftello  que  eftaô  pêra  demtroda 

dita  Vúh  comtra  Santa  Margarida  ,  e  hy  achou  o  dito  Alcaide  moor  que 
citava  demtro  da  dita  fortaleza  ao  qual  cm  prelc-nc^a  de  mim  Taballiaó, 
c  das  teílemunhas  abaixo  nomeadas  lhe  fez  provicar  ,  e  leer  a  dita  Car- 

ta 
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ta  de  procuraçom  do  dito  Senhor  Duque  a  qual  ouvida  por  elle  reípon- 
dco  que  o  avia  por  Procurador  do  dito  Senhor ,  e  como  tal  pediíTe  , 
e  requerefle  o  que  quizefle  o  qual  Procurador  diíle  que  em  nome  do 
dito  Senhor  Duque  ,  e  como  leu  Procurador  vinha  a  tomar  a  poíle  do 
dito  Caftello,  e  fortalleza  delle  ,  que  lhe  pedia  que  lha  entregaífe ,  e 
coníentiíle  tomar  ,    e  o  dito  Alcajde  moor ,   refpondeo  que  elle  por 
virtude  de  huua  Carta  de  fua  Senhoria  que  nas  maós  tinha  ,    e  logo 
entregou  a  Salvador  Lopez  Taballiaó  per  com  ella  lhe  dar  huu  eftrc- 
mento  e  que  per  virtude  da  dita  procuraçom  ,  e  Carta  do  dito  Senhor 
Duque  lhe  aprazia  de  lhe  dar  a  poile  do  dito  Caftello  ,  e  fortalleza  ,  e 
logo  lhe  meteo  as  chaves  das  portas  do  dito  Caftello  nas  maôs  do  dito 
Procurador  que  as  recebeo  ,  e  fechou  ,  e  abrio  as  ditas  portas ,   e  en- 

trou demtro  da  dita  fortalleza,  e  dalli  lefoi  a  torre  damenajem  de  que 
outrofy  lhe  deu  o  dito  Alcaide  mor  as  chaves  que  também  recebeo  em 
luas  maós ,  e  fechou ,  e  abrio  as  portas  da  dita  torre  da  menajem  ,  e 
entrou  demtro  ,  e  fobio  ao  alto  delia.  S.  ao  fegundo   íòbrado  ,  e  no 
mais  alto   delia  mandou   pooer  huua  bandeira  per  Francifco  da  Silva 
Cavalleiro  da  Caía  do  dito  Senhor  Duque  ,  que  a  pos  ,  e  fe  deceo  abai- 

xo o  Procurador  ,  e  ouve  as  chaves  da  dita  fortaleza  ao  dito  Alcaide 
moor  ,  e  as  recebeo  per  os  quaes  autos  o  dito  Procurador  ouve  por  to- 

mada a  polfe  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  do  dito  Caftello  ,  e  for- 
talleza ,  e  le  ouve  porem  paíTado  de  todo  em  nome  do  dito  Senhor  a 

qual  poíTe  o  dito  Procurador  diíTe  que  tomava  em  nome  do  dito  Se- 
nhor do  dito  Caftello  ,  c  fortaleza  realmente  ,  e  autoal ,   e  na  melhor 

maneira  que  o  direito  permite ,  e  o  dito  Alcaide  moor  difíe  que  rece- 
bia as  chaves  do  dito  Caftello  ,  e  fortaleza  em  nome  do  Senhor  Duque 

aíly  ,  e  da  maneira  que  ateequy  tevera   ha  dita  fortalleza  em  vida  do 
dito  Senhor  Duque  feu  Padre  que  Deos  tem  ,  e  que  a  menajem  que 
lua  Senhoria  dis  em  lua  Carta  que  elle  Alcajde  moor  efta  muj  prei- 

tos ,  e  com  mui  verdadeira  ivontade  pêra  lhe  dar  a  [lua  Senhoria  ,  ou 
ha  quem  quer  que  elle  mandar ,  e  o  dito  Procurador  de  todo  pedio  a 
mim  Taballiaó  huu  eftromento  que  faça  fee  em  todo   tempo  do  que 
aíly  paliou ,  e  o  dito  Alcaide  moor  pedio  outro  pêra  fua  guarda  ,  pedin- 

do outro  a  Salvador  Lopez  Taballiaó  com  o  trellado  da  Carta  de  fua 
Senhoria;  teftemunhas  que  aefto  forom  prefentes  Fernão  de  Mefquita 
fidalgo  da  Cafa  delRey  noíTb  Senhor,   e  Salvador  Lopez,   e  Joham 
Alvarez  da  Zeredo  ,  e  Jerónimo  de  Varos  Taballiaes ,  e  o  Bacharel  Je- 

rónimo Luis  ,  e  Joham  Affonfo  dos  Quintos  ,  e  Francifco  de  Freitas ,  e 
Jorge  Caldeira,  eeu  Joham  Ribeiro  Taballiaó  efto  eferevi  teftemunha 
mais  Joham  dos  Temos  ,  efeudeiro.     E  logo  no  dito  dia  de  onze  dias 
do  dito  mes  de  Janeiro,  e  anno  íbbredito  o  dito  Ouvidor  ,  e  Procu- 

rador do  dito  Duque  foy  ver  a  praça  da  dita  Villa  cujas  as  caías  delia 
Iam  polia  major  parte  regemgos  da  Coroa  dos  Reynos ,  e  ião  do  di- 

to Senhor  omde  nas  caías  primeiras  de  Salvador  Lopez  Taballiaó  na 
dita  Villa  que  eftaó  ao  pee  da  citada  do  Paço  do  Confelho  delia  om- 

de mora  Gil  Vr.az  mercador ,   e  mandou  as  portas  delia  çarrar ,  c  ha- 
brir  pollos  quaes  autos  ouve  por  tomada  a  pofle  dos  dereitos  que  o 
dito  Senhor  tem  nas  cazas  da  dita  praça ,  e  em  todos  os  dereitos  Reaaes 
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da  dita  Villa  ,  c  aify  fc  foi  de  caminho  a  rua  das  ferrarias  omde  efta  o 
celleiro  dosregemgos  ,  eremdas  preítimos  da  dita  Villa  omde  eftavaó 
emcazados  os  rendimentos  de  paó ,  e  vinho  dos  ditos  regemgos  omde  011- 
trofi  ouve  por  tomada  a  poffe  dosregemgos  preítimos,  e  dereitos  reaes 
3ue  o  dito  Senhor  them  na  dita  Villa  ,  e  feus  Termos.  E  dally  man- 

ou a  Pedro  Affonib  Almoxarife  do  dito  Senhor  que  comigo  Tabal- 
liaó  ,  e  com  Vallentim  de  Varos  que  foiremos  tomar  a  poíre  da  caza  do 
cárcere ,  cadeas  da  correiçom  do  dito  Senhor  que  na  dita  Villa  eftaõ 
homde  fomos  que  cita  na  rua  do  Santo   omde  o  Carcereiro 
que  nella  efta  que  le  chama  António  Pirez  nos  deu  as  chaves  do  dito 
cárcere  ,   e  cadea  ,  e  çarrou ,  e  abrio  a  porta  delia  ,  e  ouve  por  os  ditos 
autos  por  tomada  a  poffe  em  nome  do  dito  Senhor ,  e  de  todollos  di- 

tos autos  o  dito  Procurador  do  dito  Senhor  pedio   a  mim  Taballiaó , 
caos  que  craó  preí entes  que  lhe  deffe  huu  cftromcnto  de  poli e  em  for- 

ma que  faça  fce  por  guarda ,  e  coníervaçom  do  Senhor  Duque ,  teste- 
munhas que  ao  auto  da  poffe  das  calas ,  e  regemgos  que  foraõ  prefen- 

tes  Joham  dos  Treinos,  e  Vallentim  de  Varos,  e  Pedro  Affonib  Almo- 
xariffe  do  dito  Senhor  ,  e  ao  auto  da  poife  das  cafas  do  celleiro  dos  re- 

gemgos eftavaó  por  teftemunhas  Joham  Affonfo  dos  Quimtos  ,  e  Jo- 
ham dos  Treinos ,  e  Pedro  Affonib  Almoxarife  ,  e  outros  ,  e  ao  tomar 

da  poíTe  do  cárcere  António  Pirez  Carcereiro,  e  Vallentim  de  Varos, 
e  o  dito  Pedro  Affonfo  ,  e  eu  fobredito  Tabelliaó  o  eferevi.     E  per  to- 

dos os  ditos  autos ,   e  modos  atras  eferiptos ,  e  expreffamente  nomea- 
dos ,  e  per  quaeiquer  outros  nomeados  ,   expreffamente  em  dereito  o 

dito  Joham  Alvarez  Procurador  do  dito  Senhor  ouve  por  tomada ,  e 
tomou  a  poíTc  Real  ,  autoal ,  e  natural ,  e  eivei  da  jurifdiçaó  da  dita 
Villa  ,  e  vaíTallagem  ,  e  fenhorio  ,  fogeiçom ,  mando  affy  ,  e  na  maneira 
que  de  dereito  pertence  ,  e  pertencer  deve  ao  dito  Senhor  Duque ,  e 
como  a  polluyo  o  dito  Senhor  Duque  feu  Padre  que  Dcos  theem ,  c 
affv   dos  dereitos  Reaes ,  regemgos ,  rendas  ,  e  de  todo  o  que  na  dita 
Villa  tem  ,  e  tinha  o  dito  Duque  feu  Pai ,  e  de  todo  o  que  pafTou  ,  cí- 
pccialmente  década  auto,  e  de  todos  juntamente  eu  Taballiaó  lhe  defc 
le  huu  eftromento,  c  autentico  cftromcnto  por  guarda  ,  econfervacom 
cio  dito  Senhor  como  pedido  tem  ,  e  eu  dito  Taballiaó  ho  eícrevi.  E 
defpois  defto  doze  dias  domes  de  Janeiro,  e  do  dito  armo  fobredito, 
ena  dita  Villa  na iníigne Igreja  CoUégiada  de  Santa  Maria  da  Oliveira 
depois  da  miffa    moor  acabada  o  dito  Joham  Alvarez,  Procurador  do 
dito  Senhor  Duque  le  foy  aCapella  major  da  dita  Igreja  omde  efta- 

vom  os  denidades ,  eConigos  da  dita  Igreja,  eafy  ('ornes  Affonfo  Co* 
nigOj  e  Vigário  na  dita  Igreja  pollo  Prior  delia  onde  eraó  prefentes  o 
Bacharel  Álvaro  Fernandes  Chantre  na  dirá  Igreja,  e  António  doCam- 
to  Aciprefte  nella,  eGonfallo  Aires,  e  Gomes  Afíbnfo  Conigo,eE£ 
tevaõ  Affonfo,  eAmdre  Gomíalves,  eGafpar  Lopez.  eGonfallo  Ri- 

beiro ,  e Fellipe  Ribeiro ,  eBaftiaó   eChrííiovaÓ  deGuima- 
raaês,  eDieguo  Portella,  e  Peio  Fernandez  Camaflb ,  eaíly  outros 
todes  ConigoSj  c  Beneficiados  na  dita  Igreja  osquaes  o  dito  Procura- 

dor noteficou ,  c  fez  leer  adita  Tua  procuraçom  ,  elida,  e  imtemdida 
01  ditos  denidades,  eConigos  pollo  lobredi  to  Álvaro  Fernandes  Cham- 

Tom.  IV.  S  tre 
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tre  que  em  nome  feu  ,  ede  todos  refpondeo  que  o  avião  por  Procura- 

dor do  dito  Senhor  que  difTelTe  o  que  quizeíTe ,  e  o  dito  Procurador 
diíle  que  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  Padroeiro  delta  nobre  Igre- 

ja queria  tomar  a  poíTe  do  dito  padroado  ,  que  pedia  que  lha  deíTem, 
e  refpondeo  que  elle  ,  e  todos  em  nome  da  dita  Igreja ,  e  Collegio  lha 
davam ,  e  lhe  mandarom  poer  huiía  cadeira  com  huu  coxim  junto   do 
altar  de  noíla  Senhora  logar  mais  omrofo  da  dita  Igreja  que  he  huua 
das  denidades  ,  e  omras  dos  Padroeiros  das  Igrejas  omde  o  dito  Pro- 

curador em  nome  de  lua  Real  Senhoria  feaílentou,  e  por  o  dito  auto 
ouve  por  tomada  a  poíTe  do  padroado  da  dita  Igreja  ,  e  direitos  delle, 
c  os  ditos  denidades ,  e  Conigos  lha  coníentirom  ,  e  aprovarom  ,  e  de- 
rom  de  que  forom  teílemunhas  Lopo  Deliremos  ,  e  Joham  Alvarez 

Taballiaaes  na  dita  Villa  que  a  todo  foraó  prefentes ,  e  virom  ,  e  ouvi- 
rem todo  o  que  no  dito  auto  fe  padou  ,  e  Álvaro  Rebelto  ,  e  Bertol- 

lameu  Gomez  Juiz  Juizes  ordenajios  na  dita  Villa  ,  e  afy  o  dito  Ba- 
charel Jeronymo  Alvarez  ,  e  afy  outros  muitos  dos  quaes  autos  ,  e  de 

cada  huu  delles  o  dito  Bacharel  Joham  Alvarez  Procurador  de  fua  Se- 
nhoria pedio  huu  ,  e  muitos  eílormentos  a  mim  Taballiaó  de  todo ,  e 

todos  emeorporados  em  huu.    E  eu  Joham  Ribeiro  ,  Cavalleiro  da  Ga- 
fa do  dito  Senhor  ,  e  notairo  publico  ,  e  Taballiaó  judicial  na  dita  Vil- 
la de  Guimaraães ,  e  feus  termos  pello  dito  Senhor  que  eito  efcrepvi, 

e  a  tudo  fui  prefente  com  os  ditos  Taballiaaes ,  e  teílemunhas ,  e  eito 

eícrepvi.  f=s  Os  trellados  da  procuraçom  ,  e  Alvará  da  Ouvidoria  do  di- 
to Ouvidor  faó  os  feguintes.     Dom  Theodofio  Duque  de  Bragança , 

c  de  Guimarães  ,  e  de  Barcellos  ,   Marques  de  Villa  Viçoíla  ,  Conde 
Dourem  ,  e  Darrayolos ,  Senhor  de  Momforte  &c.    Faço  faber  aos  que 
eíla  virem  que  por  ora  nofTo  Senhor  levar  pera  fy  da  vida  prefente  ao 

Duque  meu  Senhor ,  e  Padre ,  e  eu  como  filho  primogénito   ficar  er- 
deiro ,  e  fobceíTor  afy  najurdiçom  da  dita  Cidade  de  Bragança  como 
em  todallas  outras  Villas ,  e  lugares  ,  e  terras  ,  Caílellos  ,  jurdiçóes , 
rendas  ,  e  dereitos  ,  e  padroados  ,  e  em  todas  as  mais  coufas  da  Coroa 
do  Regno  que  o  dito  Senhor  Duque  que  Deos  them  tinha  ,  e  peíTohia 
em  fua  vida  por  eíla  dou  meu  poder  ao  Bacharel  Joham  Alvarez  meu 
Ouvidor  de  minhas  terras  na  Comarqua  damtrc  douro  ,  e  minho  que 

por  mim  ,  e  em  meu  nome  poíTa  tomar ,  e  tomee  realmente ,  e  com  ef- 
feito  a  poíTe  de  todas  as  coufas  fobreditas  que  na  dita  Comarca  ouver 
que  me  pertemçom  como  erdeiro  que  fam  ,  e  eíla  poíTe  tomara  com 
aqucllas  claufollas  ,  e  íbllenidadcs  ,  e  condiçooês  ,  que  em  taaes  cafos 
íè  requere ,  c  das  poíTcs  que  aíly  temaar  poífa  tirar  os  eftromentos  que 
comprir  em  manejra  que   em  todo   tempo  façom  fe  ,  e  por  certidam 
dello  mandei  paliar  cila  por  mjm  aííinada  ,   e  com  ho  fello  de  minhas 
armas  alfellada.    Feita  em  Villa  Viçofa  a  trimta  dias  de  Dezembro  Vaf- 
quo  Ribeiro  a  fez  de  mil  e  quinhentos  c  trinta  e  três  ânuos.  O  Duque. 
Dá  Voíía  Senhoria  poder  ao  Bacharel  Joham  Alvarez  voílo  Ouvidor 
na  Comarqua  damtre  doiro  ,  c  minho  para  tomar  poífe  das  coufas   da 
dita  Comarqua.     Fu  o  Duque  de  Bragamça  ,  e  de  Barcellos  &c.   Ea^o 
faber  aos  que  cita   virem  que  eu  ey  por  bem  que  o  Bacharel  Joham 

Alvarez  lirva  de  Ouvidor  de  minhas  terras  da  Comarqua  damtrc  dou- 

ro, 
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ro  ,  c  minho  aíTV  ,  c  na  maneira  que  o  clle  era  cm  vida  do  Duque  meu 
Senhor ,  e  Padre  que  Deos  tem  ,  c  por  efte  mando  aos  Juizes ,  e  offi- 
ciaaecs  das  ditas  terras,  fidalgos,   Cavalleiros  ,  epovoos  delias  que  o 
ajam  aiv  por  Ouvidor  em  cilas  ,  elhe  hobedeçaõ  em  todo  o  que  ao  di- 

to carrego  pertencer  em  quanto  o  eu  afly  ouver  por  bem ,  ou  contra 
uTo  nao  mandar  ho  qual  avera  o  mantimento   ordenado  como  o  atec- 
gora  avia,  e  por  certidão  dello  lhe  mandei  dar  efte  per  mim  affinado, 
teito  em  Villa  Viçoíla  a  vinte  e  fete  dias  de  Dezembro  Vaíquo  Ribei- 

ro o  tez  de  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  três.     Pêra  o  Bacharel  Joham 
Alvarez  fervir  de  Ouvidor  na  Comarqua  damtre  douro,  eminho.     A 
qual  Carta  de  poder  de  procuraçom  era  aílinada  per  o  dito  Senhor  Du- 

que ,  eallellada  nas  eólias  delia  do  icllo  das  armas  de  lua  Senhoria,  e 
paliada  polia  íua  Chamcellaria.    E  o  Alvará  era  aílinado  per  o  dito  Se- 

nhor Duque  fegundo  todo  da  dita  Carta  ,  e  Alvará  parecia  os  quaes 
propios  ncarom  cm  maaó  do  dito  Bacharel  Joham  Alvarez  Ouvidor , 
e  eu  Taballiaó  os  concertei  com  ho  dito  Ouvidor  que  aqui  poz  ho  com- 
certo.     E  eu  fobredito  Joham  Ribeiro  Taballiaó  pubrico  ,  c  judicial 
na  dita  Villa  de  Guimaraaees,  e  leus  termos  pollo  dito  Senhor  o  Du- 

que de  Bragança ,  e  de  Guimaraaees,  Barcellos,  Marques  de  Villa  Vi- 
çoíla, Comde  Dourem,  eDarrayolos,  Senhor  deMomfortc  noílb  Se- 

nhor que  cite  eltormento  de  poííe  em  autos  judiciaaes  eferevi ,  e  a  el- 
les  ,  e  a  todo  prciente  fuj  com  o  dito  Procurador  de  fua  Senhoria ,  e 
com  os  Taballiaês  teftemunhas   em  elle  nomeadas  ,  e  por  elles  todos 
nos  ditos  autos  aifinados,  e  delles  os  tirei  em  efte  pubrico  eftormento 
de  polle  ,  e  todo  comeertej  com  o  dito  Procurador,  e  Salvador  Lopez. 
e  1  rancileo  de  Freitas  Taballiaês  íobreditos,  caqui  nomeados  que  aqui 
por  mais  firmeza  de  verdade  comigo  aííinarom  de  leus  íinaacs  pubricos, 
e  eu  aqui  meu  pubrico  final  Hz  que  tal  he  ta  e  coregy  ditas,  t:  Jui- 

zes   Rodi  iguez  s=  Dieguo   fs  leu  c=  e  comigo .  .  .  verdade. 

InftituiçaÓ  de  Morgado ,  <jue  o  Duque  de  Bragança  D.  Theoàofio  I. 

fez  dos  bens  patrimoniaes.  Livro  40  da  Chance  liaria  delRey  I). 
João  111.  pag.  2j6  verf.  donde  a  copiey.  Ejlá  no  Archivo  da 

me/ma  Ca/a  na  arrumação*  nova  ,  çue  de  lie  fez  o  Cartorário  Ma~ 
noel  da  May  a  no  maço  SS ,  num.  4.  donde  o  vi, 

SAibaó  os  que  efte  cftromcnto  de  inftituiçao  de  morgado  virem  quôv- 
querendo  eu  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  ordenar  e  difpor  INUfllg  \A.Z. 

de  meus  bens  patrimoniaes,  como  andem  juntos  em  morgado  ,  conror-      A.n.  IÇ40. 
mandome  com  a  tenção  e  vontade  do  Duque  meu  Pay  que  Deos  tem, 
que  me  mandou  em  lua  rida  que  meconlertafe  com  a  Duque/a  minha 
Madraíra,  dandolhe  certa  couza  pello  que  lhe  podia  pertencer  de  lua 
p.irte  por  léu  falecimento  porque  havia  alguas  duvidas,  fe  alguns  bens 
dos  que  ficarão  por  falicimento  do  dito  Duque    meu    Pay  ,   eraÔ  de 
morgado  r  u  património  ,  encomendandome  que  metefle  os  ditos  bens 

BaCaza  e  morgado,  por  nao  haver  emnenhu  tempo  as  ditas  duvidas-, 
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e  porque  depois  íbcedeu  couza  ,   em  que  por  minha  conciencia  fom 
mais  obrigado   de  comprir  efta  temçaó  e  vontade  do  dito  Duque  meu 
pay  ,  porque  dei  da  dita  minha  Caía  a  Senhora  Infante  D.  Izabel  nu  con- 

to de  renda  de  juro,  o  que  foy  em  prejuizo  de  meus  defcendentes  ,  e 
herdeiro  da  dita  minha  Cafa  pelo  que  e  por  mo  afi  encomendar  o  dito 
meu  pay  quero  e  ordeno  que  toda  a  fazenda  patremonial  de  raiz ,  que 
eu  agora  tenho  ,   e  polTuo  que  faò  os  bens  patrimoniaes  da  Villa  de 
Chaves ,  e  da  Cidade  de  Bragança  e  os  Cazaes  de  Barrozo  ,  e  a  Quin- 

ta de  Cornilham  ,  junto  de  Ponte  de  Lima  e  o  património  que  tenho 
em  Barcellos ,  e  as  herdades  de  Portel  ,  e  o  que  tenho    em  alter  do 
Chaó  ,  eafi  o  que  meu  pay  comprou  do  juro  do  dote  de  minha  May, 
e  hua  Torre   na  Villa  de  Ourem  ,  e  huá  Quinta  em  Sacavém  ,  e  duas 
vendas  hua  em  termo  de  Évora  monte ,  e  outra  em  termo  de  Arrayo- 
los  ,  e  hu  engenho  do  meímo  termo  de  Villa  Viçoza  ,  e  os  foros  e  ren- 

das ,  que  fe  acharem  ,  e  afim  hua  tapada  no  termo  da  Villa  Viçoza  ,  e 
as  bemfeitorias  que  tenho  feitas  nas  çazas  de  Villa  Viçoza  e  Devora  , 
quero  que  os  ditos  bens  fiquem  em  morgado  ,  e  fe  emeorporem  no 
morgado  e  Caza  que  eu  agora  pefluo  ,  e  mando  que  o  aia  o  herdeiro 
que  minha  Caza  herdar  ,  conforme  a  inftituiçaó  da  dita  minha  Caza  , 
e  acontecendo  que   a  dita  minha  Caza ,  naó  herde  nenhu  defeendente 
de  minha  linha ,  como   dito  he ,   em  tal   cazo  quero  ,  e  mando ,  que 
fique  a  minha  defpoziçaó  difpor  dos  ditos  bens  como  eu  quizer  ,  e  me 
aprouver  aíim  por  teftamento  como  por  contrato  ,  antre  vivos  como 
de  bens  que  naó  foíTcm  vinculados  no  dito  morgado,  e  ficando  de  mi 
defeendentes  ,    que    foceda  no  dito  morgado  poder  deixar  nos  ditos 
bens  aquellas  obrigaçoens  em  meu  teftamento  que  me  bem  parecer  pa- 

ra defeargo  de  minha  conciencia  ,  e  peífo  por  mercê  a  ElRey  meu  Se- 
nhor que  mo  confirme  afi.    Tcftemunhas  que  prezentes  foraó  o  Dou- 

tor Gafpar  Lopes  ,  e  o  Doutor  Joanne  Mendes  ,  Dezembragadores  do 
dito  Senhor  ,  e  António  de  Gouvea  feu  Efcrivaó  da  Camera  e  eu  Vaf- 
co  Ribeiro  notário  publico  do  dito  Senhor  em  todas  fuás  couzas  a 

que  elle  toca  por  authoridade  de  EIRey  noífo  Senhor  que  efte  eftro- 
mento  eferevi  em  Lisboa  nas  caías  do  dito  Senhor  aos  23  dias  de  Se- 

tembro anno  do  nafeimento  de  Noífo  Senhor  Jefu  Chrifto  de  1540. 

Dom  Joaõ  &c.  faço  faber  que  eu  vi  efte  eftromento  de  inftitui- 
çaó de  morgado  ,  que  D.  Theodozio  Duque  de  Barganca  meu  muito 

amado  c  prezado  fobrinho  fez  ,  para  que  os  bens  do  leu  património 
em  elles  nomeados  fejaó  juntos  e  encorporados  no  morgado  ,  e  Caza  , 
que  ora  peílue  ,  e  havendo  rcfpeito  as  cauzas  e  rezoens  que  o  moverão 
a  fazer  afi  a  dita  inftituiçaó ,  e  por  o  dito  Duque  mo  pedir  por  mercê 
que  lha  confirmafe  ,  tenho  por  bem  e  me  praz  ,  de  lha  confirmar  ,  e  de- 

feito confirmo  ,  e  ei  por  confirmada  ,  e  aprovada  aíi  e  da  maneira  ,  e 
com  as  clauzulas ,  e  condiçoens  nella  contheudas  ,  e  declaradas  e  quero 
e  mando  ,  que  em  todo  feja  firme  e  valeozo  ,  e  fe  cumpra  e  guarde  ,  e 
aja  inteiro  vigor  e  efeito  deftc  dia  para  todo  fempre  ,  e  por  firmeza 
dello  ,  lhe  mandei  fazer  efte  afento  ,  e  confirmação  ao  pc  do  dito 
eftromento  c  o  afinei  de  meu  final  feito  cm  a  Cidade  de  Lisboa  aos  8 

dias 
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dias  de  Novembro.     Pedro  Fcrnandez  o  fez  anno  do  nafeimento  de 

Xollb  Senhor  Jeíii  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  c  quarenta. 

Carta  porque  o  Puque  D.  Theodofio  I.    foy  feito  Fronteiro  mbr 
das  terras  de  Entre  Douro,  c  Minho,  eTraz  os  Montes.   E/lá 

no  Cartono  da  Ca/a  de  Bragança  ,  maço  de  mercês 
antigas. 

DOm  Jhoam   per  graça  de  Deos  Rei  de  portugal  e  dos  algaiTCsJJnj^^  14.2. 

daquem  e  dalém  mar  em  afriqua  fenhor  de  guine  e  da  coinquifta  "      T"3* 
navegação  e comercio  de  tiopia  arábia  perlia  e  da  índia,  a  quantos  ef-  An.  154o* 
ta  minha  Carta  virem  faço  laber  que  eíguardamdo  eu  ao  grande  de- 

vido que  comiguo  ha  D.  Theodofio  Duque  de  Braguamça  meu  mui- 
to amado  e  prezado  fobrinho  e  des  hi  como  he  tal  pelíba  em  que  ei- 
to e  outras  maiores  coufas  cabem  e  me  fervia  em  ello  afi  como  com- 

pre  a  meu  ferviço  bem  proveito  e  defcmíTaó  da  terra  dos  moradores 
delle  e  quercmdolhe  fizer  graça  e  mercê  tenho  por  bem  e  me  praz 
que  daqui  em  diamte  feja  fronteiro  moor  nas  comarquas  damtre  dou- 

ro y  minho  e  trallos  montes  com  todalas  homrras  poderes  y  priville- 
gios  e  priminemeias  que  ao  dito  oficio  ecarguo  pertemeem  aílim  pola 
maneira  que  o  foram  os  duques  Teu  pav  e  avoos  que  Deos  aja  \  porém 
mando  a  todollos  alcaides  dos  Caftellos  Corregedores  Juizes  e  Jufti- 
ças  meirinhos  y  oficiaes  e  pcífoas  a  que  eíta  minha  Carta  for  moíírada 
e  o  conhecimento  delia  pertemcer  per  qualquer  guifa  que  feja  que  da- 

qui em  diante  ajaõ  o  dito  Duque  meu  fobrinho  por  meu  fromteiro 
mor  em  as  ditas  Comarquas  e  lhe  obedeçaó  e  cumpraó  feus  mandados 
cm  todalas  coufas  que  ao  dito  oficio  e  a  meu  ferviço  e  a  bem  do  dito 
carreguo  comprirem  fem  a  ello  porem  duvida  nem  embarguo  algum 
porque  aíli  he  minha  mercê.  jE  por  certidão  dello  lhe  mandey  dar 
eíla  Carta  por  mim  aííinada  e  aí  cilada  do  meu  fello  pemdente.  Aires 
fcrnandez  a  fez  em  Almeirim  a  nove  dias  de  Dezembro  de  1540.  Y 
Damiam  Diaz  o  fiz  eferever. 

Carta  delRey  D.  João  III.  na  qual  encarrega  ao  Duque  D.  Theo- 

dofio I.  o  cuidado  de  nao  pajarem  cou/as  defezes  pura  o  Key- 
no  de  Cajiella. 

DOm  Jhoam  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  e  dos  A 1  garves Num.  t  4.4. 
daquem  e  dalém  mar  em  afriqua  fenhor  de  guine  e  da  comquifta        .  ■  ■ 

navegação  comercio  de  tiopia  arábia  percia  e  da  índia.  A  quantos  cf-  AI  *  lj4l- 
ta  minha  Carta  virem  faço  laber  que  por  eu  fer  emformado  que  de 
meus  Revnos  le  paliam  pêra  os  Rcynos  deCaílelIa  ouro  prata  moedas 
y  outras  muitas  coufas  das  que  por  mim  fam  defefas  o  que  nao  he  meu 
ferviço.  Ouve  por  bem  de  dar  como  deleito  per  cila  dou  carreguo  a 
1)  Theodofio  Duque  de  Bragança  y  de  barcelos  meu  muito  amado  e 

prezada  fobrinho  de  fazer  guardar  as  ditas  coufas  cm  os  clbenios  das 

Cornar- 
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Comarquas  damtre  douro  e  minho  e  trallos  montes.  E  doulhe  poder 
que  polia  tirar  as  guardas  que  fobre  efto  por  mim  ou  per  outrem  que 
para  ello  meu  poder  tiver  forem  poftos  nos  ditos  eftremos  e  ponha  y 
pofta  poer  outras  guardas  nos  lugares  homde  vir  que  compre  por  meu 
ferviço  y  eftes  que  aíi  por  elle  forem  poftos  por  guardas  nos  ditos  ef- 

tremos ajam  pêra  fi  aquelo  que  pormym  he  ordenado  que  ajam  da- 

quellas  coufas  defefas  que  elles  acharem  paífar  fem  minha  licemça  poi- 
os ditos  eftremos  y  o  mais  emtreguaraó  aos  meus  recebedores  a  que 

pertemcer  a  que  mando  que  os  recebaó  peramte  os  efcrivaês  de  feus 
officios  que  lho  carreguaraó  em  receita  dos  quaes  os  ditos  guardas  co- 

brarão feus  conhecimentos.  Porem  mando  a  todas  minhas  Juftiças  e 
oríiciaes  a  que  pertemcer  que  o  leixem  aíft  fazer  e  ufar  do  comtheudo 
nefta  Carta  e  lhe  naó  ponhaô  fobre  ello  duvida  nem  embarguo  alguum 

porque  aíTi  he  minha  mercê  y  por  certidão  dello  lhe  mandey  dar  efta 
Carta  per  min  aíTinada  eafellada  do  iello  pemdente.  Aires  Fernandez  a 
fez  em  Almeirim  a  xóij  dias  de  Janeiro  de  quinhentos  e  quoremta  e 
hum.     E  eu  Damiam  Dias  o  fiz  efcrever. 

E /tritura  do  Contrato  do  Ca/amento  da  Senhora  Dona  Ifabel  com  o 

Duque  D.  T/wodoJio  I.  Ejla  cjcritura  em  pergaminho  authen- 

tica    fe  con ferva  no  Archivo  da  Sereni/Jlma  Cajá  de 

Bragança  ,  donde  a  tirey. 

íum.  Id^.  lU1-^  nome  deDeos  Amen.    Saibaó  quantos  efte  eftormento  de  con- 

*      "  *   Ã_j  trato  de  dote  ,  e  arras  virem  ,  que  no  ano  do  nacimento  de  nofo 
A ii.  1542  sennor  jc[u  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  quarenta  e  dous  anos  aos 

dezanove  dias  do  mes  de  Junho  na  Cidade  de  Lixboa  nos  paços  dcl- 
Rey  nofo  Senhor  peramte  mim  tabaliaó  publico  ,  e  das  teftemunhas 
ao  diamte  nomeados  eftamdo  hy  prefente  o  Doutor  Joane  Mendes 

de  Vafcumcelos  em  nome  e  como  Procurador  do  muito  excellente  Se- 

nhor Dom  Thcodofio  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barcelos  ,  fegundo  lo- 

guo  hy  moftrou  por  hua  fua  procuraçam  de  que  ho  theor  de  verbo  a 

verbo 'he  o  feguinte.  Eu  o  Duque  de  Braguança ,  &c.  faço  ordeno, 
e  conftctuo  no  milhor  modo  forma ,  e  maneira  que  poílb  meu  abaf- 

tamte  Procurador  ao  Doutor  Joane  Mendes  de  Vafconcellos  meu  Def- 

embarguador  e  lhe  dou,  e  outorguo  meu  poder  comprido  ,  imteiro  e 
abaftamte  fegundo  que  milhor ,  e  mais  compridamente  pofo  ,  e  devo 

daar ,  que  para  o  abaixo  contheudo  fe  requere  de  feito  ou  de  dereito 

para  que  elle  pofa  comtratar  ,  c  afemtar  todas  as  coufas  de  qualquer 

calidade  ,  c  comdicam  ,  que  forem  toquamtcs ,  e  compridouras  ao  ca- 

lamento  que  eftaa"'  comi  citado  por  EIRcy  meu  Senhor  de  fefafer  am- tre  mim  ,  c  a  Senhora  D.  Ifabel  dalemcaftro  para  que  elle  dito  Doutor 

pofa  obliquar  em  meu  nome  qiiaefqucr  obrigações  que  lhe  bem  pare- 
cer e  de  por  bem  ouver  aílim  acerca  do  dote  que  me  hade  fer  dado 

com  a  dita  Senhora  ,  c  do  modo  da  pagua  que  me  hade  fer  feita  dclos, 

éâfym  das  coufas  em  que  fe  o  dote  ouver  dempreguar  ,  e  aiy  pofa 

obriguar  meus  bens,  e  remdas  pelo  modo,  e  com  as  clau  fulas  ,  e  com- dieoes 
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diçoes  que  de  direito  quizcr  para  a  comtia  do  dito  dote  fcr  rcftctuido 
ia  dita  Senhora  ,  ou  a  Teus  fobcefores  fegundo  que  por  ele  Doutor  for 
comtratado  ,  afemtado ,  e  obriguado,   c  lhe  a  elle  bem  parecer,  eafy 
poderá  obriguar  os  bens  patrimoniaaes  de  que  eu  fizer  morguado  poí- 
to  que  delles  tenha  feito  morguado,  eafym  que  elle  Doutor  pofa  fa- 

zer doação  pura,  e  imrevogavel  da  remda  que  elle  quifer  aa  dita  Se- 
nhora D.  Ifabel  naó  lhe  femdo  reftctuido  ho  leu  dote  a  ela  hou  a  feus 

herdeiros  ao  tempo  que  elle  Doutor  afemtar  ,  e  afym  que  elle  Dou- 
tor pofa  dar  ,  e  prometer  em  meu  nome  de  arras  aa  dita  Senhora  a  ter- 
ça parte  do  dote,  que  ella  comfiguo  trouxer,  e  pfoa  obriguar  quaeí- 

quer  meus  bens  ,  e  remdas ,  e  os  bens  do  dito  morguado  para  pagua- 
mento  das  ditas  arras  dos  tempos,  e  pela  maneira,  que  a  elle  Doutor 
bem  parecer  ,  e  afy  lhe  dou  poder  para  que  elle  Doutor  pofa  em  meu 
nome  prometer  ,  e  obriguar ,  e  afemtar ,  e  comcordar ,  que  poíto  que 
ho  comtrato  feja  por  dote,  e  arras  ,  e  naó  por  carta  de  ametade  ,  que 
a  dita  Senhora  aja  a  ameetade  do  aquerido  confiante  matrimonio  ,  c  if- 
to   com  aquellas  claufulas  ,   comdiçoes  ,   e  obrigações  que  lhe  a  elle 
Doutor  bem  parecer  ,  e  afym  pofa  renuciar  quaefquer  lex  e  ordena- 

ções que  lhe  aprouver  para  fe  com  efeito  aver  de  comprir  o  que  por 
elle  Doutor  for  afentado  ,  comeordado ,  e  obriguado  ,  e  para  todo  o 
que  dito  he  ,  e  para  cada  hilá  das  ditas  coufas  lhe  dou  meu  poder  ef- 
pccial    e  expreífo   com  todalas   claufulas  ,  comdiçoes  ,  e  obriguaçoês 
que   para  todo  ho  que  dito  he  elle  Doutor  quifer,  poer ,  e  prometer 
aver  por  firme  ,  e  valiofo  todo  o  que  por  elle  Doutor  for  feito,  com- 

tratado ,  afemtado ,  comeertado  ,  c  obriguado  fob  obriguaçaó  de  to- 
dos meus  bens ,  e  remdas  afym  em  vida  como  de  Juro  ,  que  para  elo 

obriguo  expreífamente ,  e  lhe  dou  poder  que  todas  as  pofa  obriguar 
como  dito  he  ,  e  para  pedir  confirmação  a  EIRey  meu  Senhor  fe  ne- 
celfaria  for  c  para  certeza  ,  c  firmeza  de  todo  mandei  fazer  eíla   pro- 

curação a  Amtonio  de  Cíouvea  meu  facretayro  c  depois  de  feita  a  li 
toda  de  verbo  a  verbo  e  afinei  de  meu  final ,  e  mamdei  afellar  com  ho 
linete  de  minhas  armas  Amtonio  de  Gouvca  Sacretario  do  dito  Senhor 

1  eferevi  cm  Lixboa  a  doze  dias  do  mes  de  Junho  do  ano  do  nafeimen- 
to  de  nofo  Senhor  Jcfu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  equoarenta  edous 
anos.     O  Duque.     E  outrofy  cílamdo  hy  prefente  ho  Illuftre  Senhor 
D.  Afonfo  fobrinho  dclRey  nofo  Senhor,  e  Comendador  mor  da  Or- 

dem de  Chrifto  ,  c  o  Doutor  Chriftovaó  Eftcvinz  da  Efparguofa  ,  íklal- 
guo  da  caía  do  dito  Senhor,  e  do  íeu  Confelho  ,  e  (eu  Defembarga- 
dor  do  paço  ,  c  pitiçoés  em  nome,  c  como  procuradores  da  muito,   c 
exceilente  Senhora  D.  Ifabel  dalemcaftro  fobrinha  delRcj  nofo  Senhor 

1     'ando  loguo  moílrarom  por  hum  poder,  e  procuração  feita  por  mim 
tabaliaó,  que  aqui  iiqua  acolhido,  lf.  aa  nota,  e  o  trelado  delle  de  ver- 

bo a  verbo  tal   he.      Saibaó  quantos  efta   procuração  virem  ,  que   no 
ano  do  nacimento  de  nofo  Senhor  Jclu   Chrifto  de  mil  c  quinhentos 
e  quoarenta  c  dous  anos  aos  dezafete  dias  do  mes  de  Junho  na  Cida- 

de de  Lixboa  nos  paaços  delRey  nofo  Senhor  eftando  hy  prefente  a 
muito  exeellente  Senhora  a  Senhora  I).  Izabel  dalemcaftro  fobrinha  do 
dito  Senhor  perante  mim  tabaliaó  ,  e  teltemunlias  ao  diante  nomeados 

nela 
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pela  dita  Senhora  foi  dito  ,  que  por  quanto  Sua  Alteza  tinha  ordena- 

do ,  e  comeertado  de  com  a  ajuda  de  Deos  noíb  Senhor  de  ela  aver  de 
cafar  com  ho  muito  excellcnte  Senhor  o  Senhor  Duque  de  Bragança , 
e  de  Barcellos  ,  que  ela  dita  Senhora  D.  Ifabel  fazia  ,  e  ordenava  ,  e 
conítituya  por  feus  abaítamtes  Procuradores  ao  Illuftre  Senhor  D.  Af- 
fònfo  lbbnnho  de  S.  Alteza  feu  Irmaó  ,  Comendador  mor  da  hordem 
de  noíb  Senhor  Jefu  Chrifto ,  e  ao  Doutor  Chriftovaó  Eftevinz  da  ef- 
parguofa  do  Conielho  do  dito  Senhor  ,  e  feu  Defembargador  do  paa- 
ço  ,  e  pitiçoes ,  e  lhes  deu  ,  e  outorgou  todo  feu  livre  ,  comprido  ,  e 
efpecial  poder  para  fazerem  ocomtrato  do  dito  cafamento  por  dote, 
e  arras  ,  e  aquirido  ,  e  afemtarem  ,  e  comeordarem  com  ho  Procurador 
do  dito  Senhor  Duque  todo  ho  que  lhes  bem  parecer  acerqua  do  dito 
dote  ,  e  arras ,  e  aquirido  com  todas  as  claufulas ,  pactos  comdiçoes  , 
vimeolos  ,  e  obriguaçoes ,  que  lhes  a  elles  procuradores  bem  parecer 
afy  acerqua  do  paguamento  do  dote  que  ela  dita  Senhora  comíiguo  le- 

va ,  e  fegurança  delle  como  da  rcftituiçaó  ,  que  o  dite  Senhor  Duque 
hou  feus  herdeiros  do  dito  dote  ouverem  de  fazer  em  cafo  que  ho  ma- 

trimonio feja  feparado  e  afy  poíam  afemtar  ,  e  comeordar  a  obrigua- 
çam  das  arras  que  lhes  o  dito  Senhor  Duque  prometer ,  e  fe  obriguar 
de  lhe  daar  ,  e  os  cafos  em  que  os  aade  vencer ,  e  os  bens  ,  e  rendas  ,  e 

o  tempo ,  e  modo  em  que  lhe  amde  fer  paguas  ,  e  afy  pofam  comeor- 
dar, e  afemtar  acerqua  do  adquerido  do  modo,  e  em  que  cafos  feaade 

vencer  as  quaes  coufas  acima  ditas ,  e  cada  huá  delias ,  e  todo  o  que 
de  cada  hua  delias  depender  elles_  dos  ditos  feos  Procuradores ,  pode- 
ram  ordenar ,  afemtar  concordaar ,  e  prometer  com  todalas  clauíiilas , 
e  comdiçoes  que  lhes  a  elles  ditos  feus  Procuradores  bem  parecer  ,  e 
prometer  da  dita  Senhora  D.  Ifabel  de  aver ,  e  de  feito  defde  aguora 
haâ  por  firme ,  e  valioíb  para  íempre  fem  numqua  ho  poder  revoguar, 
nem  contradizer  todo  o  que  poios  ditos  feos  Procuradores  acerqua  do 
que  dito  he  for  accmtado  comeordado  ,  prometido  ,  e  obriguado  ,  e 

afyjm  lhes  daa  poder  cxpreOb  ,  e  efpecial  para  que  em  feu  nome  po- 
faó  aceitar  do  dito  Senhor  Duque  qualquer  doação  amtre  vivos  hou 
de  qualquer  outra  maneira ,  que  o  dito  Senhor  Duque  por  feu  Procu- 

rador lhes  fifer  no  dito  comtrato  em  quanto  ho  dito  dote  naó  for  ref- 
tituido  ,  vimdo  tempo  em  que  fe  aja  de  reltetuir  ho  que  tudo  os  ditos 
feus  Procuradores  poderam  cftipuíar  ,  e  aceitar  ,  e  quaefqucr  outras 
obriguaçoes  que  lhes  forem  feitas ,  c  hypotecas  que  lhes  forem  feitas 
para  fegurança  do  dito  dote ,  e  arras  o  que  todo  da  promete  comprir , 
e  guoardar  fob  obriguaçao  de  todos  feus  bens  moveis  ,  e  de  raiz  ,  que 
para  elo  obrigua,  e  em  teftemunho  de  verdade  afy  hooutorgnou  ,  e 
mandou  delo  fer  feito  eíle  cltormento  de  procuração  teftemunhas  que 
forom  prefentes  Francifquo  de  Figueyredo  cavalleiro  fidalgo  da  Caía 
delRej  noíb  Senhor,  cjoham  Bonifácio  guarda  das  damas  da  Rainha 
nofa  Senhora,  c eu  Manoel  Afonfo  notairo  geral  delRej  noíb  Senhor 
em  a  dita  Cidade  de  Lixboa ,  e  lua  correjçao  que  eíle  eftormento  de 
procuração  na  minha  nota  notej  ,  e  dela  o  fis  tirar,  c  o  ibbfcrevi ,  c 

afinei  de  meu  pubrico  final  que  tal  he.  E  loguo  pelos  ditos  Procu- 
radores acima  nomeados  foi  dito  como  por  EIRcj  noíb  Senhor  citava 

comcer- 
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comccrtado  ,  c  afemtada  de  com  a  graça  de  nofo  Senhor  Deos  aver  de 
calar  o  dito  Senhor  Duque  D.  Theodoíio  com  a  dita  Senhora  D.  Iíà- 
bel  da  Lemcaftro  o  qual  calamento  citava  comeertado  de  fe  faíer  com 
as claufulas ,  e  hobriguaçoes  que  abaixo  feraô  declaradas.  Item  pri- 

meiramente os  ditos  Procuradores  da  dita  Senhora  D.  Ilabel  aprefenta- 
rom  hum  alvará  delRej  noíb  Senhor  afinado  por  S.  Alteza  de  que  o 
theor  de  verbo  a  verbo  he  o  feguinte.  Eu  EIRey  faço  faber  a  quan- 

tos cfte  meu  Alvará  virem ,  que  por  quanto  ho  Duque  de  Bragança 
meu  muito  amado ,  e  prezado  ibbrinho  he  eomtemte  de  calar  com  D. 

Ilabel  dalemcaítro  minha  muito  prezada  fobrinha  ,  a  mim  apraz  que 
cafamdo  com  cila ,  c  lenido  o  dito  matrimonio  comfumauo  de  lhes 
daar  em  dote  aVilla  de  Momforte ,  eMclguaço,  Calho  loborciro ,  Pi- 
conha,  Villa  Franqua,  c  Nugueira  com  leos  Caíiellos  ,  e  com  todas 
luas  rendas  ,  e  direitos ,  e  padroados  de  Igrejas  ,  e  mero  ,  e  miílo  Impé- 

rio, ecomajurdiçam ,  e  previlegios  que  tem  nas  outras  luas  terras,  a 
qual  jurdiçam  íeraa  aquelia  que  por  mim  lhe  for  comrirmada ,  e  afy 
os  previlegios  que  ilfo  inclino  por  mim  lhe  forem  comíirmados  ,  e  que- 

ro, e  me  praaz ,  que  clle  dito  Duque  aja  as  ditas  terras  com  todas  as 
coufas  acima  declaradas  de  juro  ,  e  herdade  para  fy  ,  e  feus  lòbcefo- 
res ,  que  depois  delle  vierem  comforme  aa  ley  mental  ,  e  fe  cafo  for , 
que  o  dito  Duque  naó  aja  filho  nem  deíccmdente  delle  que  aja  de 
herdaar  as  ditas  terras,  e  temdo  filha  lidyma  quero  que  fem  embarguo 
da  dita  ley  herde ,  e  íbbceda  nas  ditas  terras  a  dita  fua  filha  lidyma  ,  e 
dahi  por  diamtc  viraa  aos  dcfcemdentes  da  dita  fua  filha  fegundo  for- 

ma da  dita  ley  mental  ,  c  afy  me  praaz  de  lhe  daar  mais  em  dote  quo- 
arenta  mil  cruzados  paguos  por  cila  maneira  ,  ÍT.  dez  mil  tanto  que 
forem  jurados,  c  dez  mil  tamto  que  fe  receberem  por  palavras  depre- 
fente  ,  c  ho  calamento  ouver  efeito  daly  a  féis  meles  ,  e  os  outros  dez 
mil  dahy  a  hum  ano  e  meo  ,  cos  outros  dez  mil  dahy  a  dons  anos  ,  e 
femdo  cazo ,  que  o  Duque  faleça  primeiro ,  que  a  dita  D.  Ilabel  fem 
iiquar  filho  ou  filha  damtre  ambos  hou  deíccmdente  que  aja  herdar  as 
ditas  terras  emtaò  quero  que  cites  luguares  fiquem  aa  dita  D.  Ifabel 
em  fua  vida  ,  e  femdo  cafo ,  que  o  dito  Duque  moyra  fem  lhe  fiquar 
filho  ou  filha  ,  ou  dcfcendemte  que  aja  derdaar  por  bem  de  filas  doa- 

ções a  hora  de  leu  falecimento  emtaó  quero  ,  que  o  mais  velho  irmão 
do  dito  Duque  herde  e  fobceda  adita  ca fa  ,  e  os  luguares  que  por  eíle 
meu  alvará  lhe  novamente  dou  de  juro ,  c  herdade  fem  embarguo  da 
lei  mental  osquaes  luguares  que  lhe  novamente  deu  fe  ao  tal  tempo  a 
dita  D.  Ilabel  for  vvva  avcllos  haa  depois  de  feu  falecimento  a  qual 
Cala,  e  loguarcs  acima  ditos  averaa  o  dito  leu  Irmão  da  maneira,  que 

ho  dito  Duque  tem  por  fuás  doações,  que  por  mim  lhe  forem  com- 
firmadas  com  todos  os  prvclegios  ,  c  libridades  que  per  mim  lhe  forem 
comlirmados  ,  e  afv  cy  por  bem  que  fe  algum  direito  Lhe  fiquar  por 
paguar  dos  ti irata  mil  cruzados  aos  tempos  atras  declarados  em  que  te 
lhe  andem  fazer  as  paguas  nelles  de  lhe  mandar  dar  em  juro  ho  que 
lhe  Iiquar  por  paguar  em  cada  hiía  das  dirás  paguas,  a  razam  de  deza- 
feis  por  milheiro  afemtado  nas  lilás  de  luas  terias  doque  lhe  mandarei 
palar  léus  padroins  em  lorma  para  aver  paguamento  nas  fuás  de  i\::\>í 
Tom.I\'  T  terras, 



1^.6    Trovas  do  Liv.  VL  da  Hi floria  Çenealogica 

terras,  efemdo  cafo  ,  que  fe  lhe  naó  pague  ho  dito  direito,  e  lhe  fi- 
que todo  hojuro  ou  parte  delle,  me  apraaz  que  feparamdofe  o  matri- 

monio por  morte  do  Duque  poía  levar  a  dita  D.  Ifabel ,  e  afy  íeus 
herdeiros  quando  ela  fallecer  ho  dito  juro ,  ate  lhe  fer  paguo  o  dinhei- 

ro que  fe  nelo  montar  fem  lhe  ler  deícomtado  coufa  algua  no  princi- 
pal por  quanto  declaro  que  efte  juro   lhe  vendo  a  retro  pelo  direito 

que  lhefiquar  a  dever  deite  dote,  e  ey  por  bem  de  daar  a  dizima  dos 
bacalhaaos  deita  Cidade  em  defcomto  do  dinheiro  no  que  ela  valer ,  fe 
ao  dito  Duque  quifer  o  qual  defcomto  fe  começara  a  fazer  no  fegundo 
paguamento  e  fe  fará  no  que  mais  momtar ,  e  alem  difto  averaa  mais 
ho  dito  Duque  o  que  a  dita  D.  Ifabel  tiver  ,  e  lhe  pertemcer  por  qual- 

quer via  que  feja  e  afy  ifto  que  lhe  pertemcer  como  os  quarenta  mil 
cruzados  que  lhe  dou  de  dote ,  femdo  cafo  que  o  Duque  faleça  naõ 
avemdo  filhos  damtre  ambos  feram  obriguados   os  herdeiros  do  dito 
Duque  de  tornaar  aa  dita  D.  Ifabel  todo  o  dito  dote  dos  quoarenta  mil 

cruzados  ,  e  mais  a  fazenda  que  ela  comfiguo  levar  ,  e  mais  a  terça  par- 
te das  arras  de  tudo  o  que  fe  momtar  neftes  quoarenta  mil  cruzados  ,  e 

no  que  ela  afy  levaar ,  e  falecemdo  ela  primeiro   que  ho  Duque  naó 
íicamdo   filhos  nem  defemdentes  fafemdo  ela  teftamento  valiofo  feraa 

o  dito  Duque  obriguado  de  daar  aos  herdeiros  que  deixar  no  teftamen- 
to  os  ditos  quoarenta  mil  cruzados  e  mais  ho  que  comfiguo  a  dita  D. 
Ifabel  levar  ,   alem  dos  ditos  quoarenta  mil  cruzados  porem  ela  Dona 
Izabel  naó  poderaa  deixaar  em  feu  teftamento  os  ditos  quoarenta  mil 
cruzados ,  nem  parte  delíes  a  fua  maj  nem  a  fua  avoo  ,  nem  elas  po- 
deram  dizer  que  tem  dereito  nelles  por  via  de  legitima  nem  por  outra 
qualquer  via,  e  falecemdo  adita  D.  Ifabel  abinteftado  entaó  reftituiraa 
o  Duque  os  ditos  quarenta  mil  cruzados  a  mim  hou  a  meus  herdeiros 
fem  neles  averem  deter  quinhan  algu,  lios  herdeiros  abinteftado  por- 

que com  eftas  condições  lhe  dou  os  ditos  quoarenta  mil  cruzados ,  e 
ho  que  mais  a  dita  D.  Ifabel  comfiguo  ,  rornaraa  o  Duque  aos  herdei- 

ros abimteftado ,  e  afy  ey  por  bem  de  daar  licença  para  cafar  D.  Joa- 
na Irmáa  do  dito  Duque  emCaftela,  e  efte  alvará  quero,  emepraaz, 

que  valha  ,  e  tenha  força  ,  e  viguor  como  fe  fofe  carta  por  mim  afina- 
da ,  e  afelada  do  meu  feio  ,  e  patada  por  minha  chanfelaria  fem  embar- 

guo  da  ordenação  do  fegundo  libro  titulo  vinte  que  defende  que  naó 
valha  alvará  cujo  efeito  haja  de  durar  mais  de  hum  anno ,  e  de  todas 
as  claufulas  delia ,  e  fem  embarguo  defte   naó  pafar  pela  Chanfelaria. 
Pêro  dalcafíua  Carneiro  ho  fes  em  Lixboa  a  vinte  dias  de  Dezembro 

de  mil  e  quinhentos  e  quorenta  e  hum.     REY.     E  ao  pec  do  dito  alva- 
rá eftava  hiía  poftila  afinada   outro   fy  pelo   dito  Senhor  da  qual  ho 

trelado  de  verbo  a  verbo  tal  he.     E  pofto  que  nefte  alvará  digua  que 
as  terras  nclle  comteudas,  que  ora  eu  dou  de  juro   ao  dito  Duque  e 
foos  fobcefores  fàlefemdo  o  dito  Duque  primeiro  que  a  dita  D.  Ifabel 
fem  fiquar  filho  ou  filha  damtre  anbos ,  hou  decemdente  que  aja  der- 
daar  as  ditas  terras  que  emtaó  fiquem  aa  dita  D.  Ifabel  cm  fua  vida  ey 
por  bem  que  vimdo  ho  dito  cafo   que  o  Duque  faleça  primeiro  que 
ela  ,  que  pofto  que  fiquem  filhos  ,  ou  deccmdcntes  damtre  ambos ,  que 
adita  D.  Ifabel  aja  as  ditas  terras  com  feus  Caftelos ,  remdas ,  ejurdi- 

çaó 
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çaÓ  cm  fua  vida  afim  como  ncftc  alvará  diz  que  as  houvefem  naõ  fi- 
quamdo  damtre  cies  filhos ,  nem  dcccmdentes ,  e  em  todo  ho  mais  fe 
l  mpriraa  cite  alvará  com  todalas  claufulas  nele  comtcudas,  ceita  pof- 
tila  mando  que  fe  cumpra  poíto  que  naó  loja  paliada  pela  Chanfela- 
ria  fem  embarguo  da  ordenação  do  íegundo  libro  que  delpocm  ho 
comtraavro.  Manoel  da  Colla  o  fes  cm  Lixboa  a  dezafeis  de  Junho 
de  mil  e  quinhentos  e  quorenta  e  dous.  REY.  E  embaixo  diz.  Al- 

vará do  Duque  de  Bragança  para  Voia  Alteza  ver  todo.  E  aprezem- 
tado ,  afy  o  dito  alvará ,  e  tresladado  como  dito  he  loguo  pelo  Pro- 

curador do  dito  Senhor  Duque  foy  dito  que  elle  aceitava  todo  ho 
comteudo  no  dito  alvará,  epoftila  afy  como  fenele  contem,  efeobri- 
guava  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  feu  conílituinte  de  comprir, 
e  guoardar  todo  ho  comteudo  no  dito  alvará  de  todalas  coufas  ,  e  cada 
lula  delias  nele  comtcudas  que  a  ele  dito  Senhor  Duque  toquam  pa- 

ia comprir  ,  e  guoardar  ,  e  que  femdo  caio ,  que  o  matrimonio  íeja 
amtre  eles  feparado  por  morte ,  ou  por  qualquer  outra  via  que  fegun- 
do  forma  de  dereito  feja  feparado ,  que  ele  Duque  hou  feus  herdeiros 
tornaram  aa  dita  Senhora  hou  a  feus  herdeiros  fegundo  o  cafo  acomte- 
cer ,  e  fegundo  forma  do  alvará  acima  comteudo  todo  o  dito  dote 
que  a  dita  Senhora  D.  Ilàbcl  comfiguo  trouxer,  ff.  os  quoarenta  mil 
cruzados  que  lhe  forem  emtregucs  que  lhe  EIRey  nofo  Senhor  dota 
afy  como  lhe  forem  emtregucs,  cafy  mefmo  a  outra  mais  remda,  di- 

nheiro ,  e  joyas  ,  e  colas  de  cafa  que  comíiguo  a  dita  Senhora  trouxer  , 
aalem  dos  ditos  quoarenta  mil  cruzados ,  as  quaes  joyas  ,  e  coufas  de 
cala  fe  avaliaram  por  homens  que  ho  emtemdaó  ,  e  o  dito  Senhor  Du- 
3ue  dará  conhecimentos  de  tudo  o  que  receber  afy  do  dinheiro ,  e  pa- 
roes  de  remda  como  das  coufas  que  por  avaliaçam  lhe  forem  entre- 

gues para  fe  tornar  a  reíletuir  pelo  dito  Senhor  Duque  hou  feus  her- 
deiros quando  acomtecer  cafo  que  íegundo  forma  deite  comtrato  fe 

aja  de  reíletuir ,  e  afy  foi  dito  pelo  dito  Procurador  do  dito  Scnhor 
Duque ,  e  pelos  Procuradores  da  dita  Senhora  D.  Ifabel ,  que  fcmdo  ca- 

fo ,  que  EIRey  nofo  Senhor  der  ,  c  paguar  os  ditos  quoarenta  mil 
cruzados ,  ou  parte  dellcs  cm  dinheiro  de  comtado  ,  que  o  dito  Senhor 
Duque  feraa  obriguado  de  comprar  delles  remda,  ou  fazenda  que  os 
valha  demtro  de  hum  anno  do  dia  que  lhe  for  cmtregue  a  qual  rem- 

da ,  ou  fazemda  feraa  a  que  parecer  bem  ao  dito  Senhor  Duque  e  aa 
dita  Senhora  D.  Ifabel ,  edife  mais  o  dito  Procurador  do  dito  Senhor 
Duque  que  fobriguava  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  para  ieguran- 
ça  de  todo  ho  dito  dote  que  femdo  cafo  que  o  dito  Senhor  Duque 
naó  empregue  o  dinheiro  do  dito  dote  cm  remdas  hou  bens  de  raiz  que 
quando  vier  calo  que  o  dito  dote  aia  de  ler  cmtregue,  ereftetuido  aa 
^iita  Senhora  hou  a  feus  herdeiros  fegundo  forma  deite  comtrato,  que 
adita  Senhora  hou  feus  herdeiros  ajam  o  paguamento  cie  todo  ho  di- 

to dinheiro  do  dote  hou  o  que  dellc  cíliver  por empreguar ,  que  lhe 
for  devido  por  qualquer  dinheiro,  prata,  e  ouro  que  poi  lua  mor- 

te iiquar  lemdo  liquido  do  dito  Senhor  Duque ,  e  nao  avemdo  hy  fa- 
zenda liquida  do  oito  Senhor  Duque  por  omde  loguo  a  dita  Senhora 

hou  feus  herdeiros  poíam  aver  leu  paguamento  em  tal  calo  ele 
Tom.  IV.  Tii  obri- 
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obrigua  para  paguamento  do  dito  dote  hou  do  que  ele  fiquar  por  pa- 
guaar  ,  as  remdas  dos  bens  do  morguado  do  património ,  que  o  dito  Se- 

nhor Duque  tem  feito  por  quanto  porto  que  elle  hos  fizer  em  mor- 
guado haa  por  bem  ,  que  a  dita  Senhora   hou  feus  herdeiros   ajam  o 

paguamento  pelas  remdas  dos  ditos  bens  os  quoaaes  bens  de  patrimó- 
nio fio  os  feguintes.     Item  os  bens  patrimoniaaes  da  Villa  de  Chaves  , 

e  da  Cidade  de  Bragança  ,  e  os  cafaaes  de  barrofo  ,  e  a  quimtaa  da  Cor- 
nelhaã  jumto  de  Pomte  de  Lima ,  e  o  património  que  tem  em  Barce- 

los, e  as  herdades  de  Portel ,  e  o  que  ele  Senhor  Duque  tem  em  alter 
do  Cham ,  e  afy  o  que  o  Duque,  que  Deos  aja  paay  do  dito  Senhor 
Duque  comprou  de  juro  do  dote  de  fua  maj  ,  e  hua  torre  na  vila  Dou- 

rem ,  e  hua  quyntaá  em  Saquavem ,  e  duas  vemdas ,  hua  no  termo  de 
Evoramonte  ,  e  outra  em  termo  Darayolos  ,  e  hum   emgenho   dar- 
mas  no  termo  de  Vila  Viçofa  ,  e  os  foros  ,  e  rendas  que  fe  acharem  ,  e 

afy  hua  tapada  no  termo  de  Vila  Viçofa ,  e  as  bemfeitorias  que  tem  fei- 
tas nas  cafas  de  Vila  Viçofa  ,  e  Devora  ,  os  quaes  bens  acima  ditos  fam 

nomiados  ,  e  ávidos  por  de  morguado  em  hum  eftormento  de  inftitui- 
çaó  delle  que  foi  feito  em  Lixboa  a  vinte  e  três  dias  de  Septenbro  de 

mil  e  quinhentos  equoarenta  annos  por  Vafquo  Ribeiro  notayro  pubri- 
quo  do  dito  Senhor  Duque  em  todas  fuás  coufas  por  autoridade  delRej 
nofo  Senhor  ,  e  foi  com  firmada  a  dita  inííituiçaó  de  morguado  por  S. 
Alteza  por  fua  carta  feita ,  e  afinada ,  a  hoito   dias  de  Novembro  de 
mil  e  quinhentos  e  quoarenta  ,  e  femdo  caio  que  as  remdas  dos  bens  de 
morguado  acima  dito  naó  abadem  para  paguamento  do  dito  dote  em 
hum  ano  ,  que  em  tal  cafo  ele  dito  Senhor  Duque  ,  e  ele  dito  feu 
Procurador  em  feu  nome  quer  que  no  mefmo  ano  que  feraa ,  comtado 
do  dia  que  o  matrimonio  for  feparado  aja  a  dita  Senhora  hou  feus  her- 

deiros a  remda  das  dizimas  do  pefcado  que  o  dito  Senhor  Duque  tem 
neíta  Cidade  de  Lixboa  de  juro.     Item  mais  dife  ho  Procurador  do 

dito  Senhor  Duque,  que  alua  Senhoria  aprazia  dedaar,  e  fazer  doa- 
ção defdaguora  para  emtaó  como  defeito  ele  feu  Procurador  a  faaz  li- 
bre pura ,  c  inrevoguavel  doação  aa  dita  Senhora  D.  Ifabel ,  e  a  feus 

herdeiros  fcgundo  ho  cafo  acomtecer ,  que  femdo  caio  que  a  dita  Se- 
nhora naó  houver  o  paguamento  do  dito  dote  ao  tempo  que  ho  ma- 

trimonio for  feparado  que  em  tal  cafo  lhe  faaz  doação  que  ela  hou 
feus  herdeiros  ajam  das  remdas  fobreditas  ,  e  de  cada  hua  delas  qual 
ela  quifer  em  cada  hum  ano  tamta  remda  quanta  momtar  no  que  lhe 
podra  remder  ho  dote  ou  a  parte  dele  que  lhe  afy  íiquar  por  emtre- 
guar  feodito  dote  fora  emprcguado  em  bens  de  raiz  ,  ou  juro  a  razão 
de  dezafeis  por  milheiro  como  LIRej  nofo  Senhor  coítuma  de  vcmder 
ho  juro  ha  qual  comtia  de  que  lhe  afy  faaz  doação  quer  que  aja  em  cada 
hum  ano  por  via  de  doação  ate  com  efeito  lhe  fcr  emtrcgue  ,  e  paguo 
todo  feu  dote  com  tal  declaração  que  femdolhe  paguo  algíía  couía  do 
dito  dote  depois  que  começar  a  receber  a  dita  renda  ,  de  que  lhe  aly 
faaz  doação  fe  defconte  outro  tanto  quanto  montaria  no  dinheiro  que 
Ihcafv  for  paguo,  fe  em  juro  fora  comprado,  c  fe  obriguou  mais  ho 
dito  Procurador  do  dito  Senhor  Duque  que  femdo  ho  matrimonio  fei- 

to por  palavras  de  preiemte ,  e  comfumado  amtrc  eles  daar  aa  dita  Se- 

nhora 
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nhora  D.  Ilabel  darras  a  terça  parte  dos  ditos  quoarenta  mil  cruzados, 
que  laó  treze  mil  e  trezentos  c  trimta  e  três  cruzados  e  hum  terço  de 
cruzado,  eafy  lhedaar  mais  a  terça  parte  de  tudo  hoque  fe  achar  por 
boa  comta  que  a  dita  Senhora  trouxer  comfigo  alem  dos  quoarenta  mil 
cruzados  as  quaes  arras  a  dita  Senhora  D.  Ilabel  vemeera  íalecemdo  o 
dito  Senhor  Duque  primeiro  que  ela  lem  damtre  eles  anbos  fiquarem 
iillio ,  ou  rilha  liou  outro  decemdemte  ,  porque  ficando  filho  ou  fi- 

lha ,  ou  outro  defcemdemte  em  tal  calo  naó  avera  ahy  arras  alguas 
nem  as  averam  léus  herdeiros,  cvimdo  calo  que  adita  Senhora  Dona 
Ilabel  aja  de  vemcer  as  ditas  arras  em  tal  cafo  ele  dito  Procurador  em 
nome  do  dito  Senhor  Duque  obrigua  para  paguamento  delias  as  rem- 
das  da  dizima  do  peitado  fobreditas ,  que  o  dito  Senhor  Duque  tem 
neita  Cidade  deLixboa  com  todos  os  feus  ramos  que  fobejarem  do  pa- 

guamento da  doação  que  lhe  o  dito  Senhor  Duque  acima  faaz  em  quan- 
to o  dito  dote  lhe  nam  for  paguo  íemdo  cafo  que  a  dita  doação  aja 

loguar  pelo  dote  lhe  naó  ler  paguo  como  acima  dito  he ,  e  afy  lhe 
obrigua  mais  as  remdas  dos  reguemguos  de  Saquavem  as  quaes  remdas 
húas  ,  e  outras  para  paguamento  das  ditas  arras  avera  ate  fer  pagua 
por  elas  inteiramente  de  todo  ho  que  fe  momtar  nas  ditas  arras  ,  e  eito 
Leraa  a  defcomtar  todo  ho  que  afy  receber  para  paguamento  das  ditas 
arras.  Item  diíerom  os  ditos  Procuradores  afy  do  dito  Senhor  Duque 
como  da  dita  Senhora  D.  Ilabel  ,  que  eles  tinhaõ  afemtado  ,  e  comeor- 
dado  ,  c  lhes  aprazia  como  de  feito  apraaz  ,  que  pofto  que  efte  com- 
trato  feia  por  dote ,  e  arras ,  e  nam  por  carta  de  ametade ,  que  todos 
aquelles  beyns  que  ambos  juntamente  aquerirem,  eguanharem  delpois 
do  matrimonio  ler  comfumado  amtre  eles  por  copula  em  quanto  ho  di- 

to matrimonio  durar  fejam  comuus ,  e  comunicáveis  amtre  eles ,  e  par- 
tireis amtre  os  herdeiros  do  que  primeiro  falecer,  c  o  que  vivo  fiquar 

como  fe  por  carta  de  ametade  e  comunicação  de  bens  calados  fofem  ,  e 
porem  efto  fe  nam  entenderaa  nos  beyns  ,  e  fazenda  que  cada  hum  del- 
les  por  fy  aquerir ,  e  guanhar  por  lbbceçaó  hou  doação  caufa  mortis 
hou  amtre  vivos  hou  por  qualquer  outro  modo  porque  eftes  taaes  le- 

ram percipuos  a  cada  hum  delles  que  hos  afy  ouver ,  e  a  feus  herdei- 
ros por  fua  morte ,  e  eito  do  dito  aquerido  com  tal  declaração ,  que  a 

Atoo,  emay  da  dita  Senhora  D.  Ilabel  naó  ajam  coufa  algua  do  dito 
aquerido  cm  nenhum  cafo  ,  que  pofa  vir  mas  que  adita  Senhora  D. 
Uabel  pola  teftaar  do  dito  aquerido  pofto  que  tenha  may  ,  c  Avoo  , 
e  naó  teftamdo  ,  que  fique  o  dito  aquerido  aos  outros  herdeiros  abim- 
teltado  que  naó  fejam  adita  may,  eAvoo,  ediferom  mais  os  fobredi- 
tos  Procuradores  que  a  eles  lhes  apraaz  ,  que  o  dito  Senhor  Duque 
aparte  como  deleito  loguo  o  dito  leu  Procurador  dife  ,  que  apartava 
para  paguamento  das  dividas  que  diífc  auc  devia  ateora  aa  Senhora  D. 
Joana  lua  Irmaa  do  dote  ,  que  lhe  tinlia  prometido  ,  c  afy  a  feus  Ir- 

mãos de  luas  legitimas,  e  partilhas  ,  c  afy  a  quaeíquer  outras  pelbas 
ate  a  comtia  de  quoarenta  mil  cruzados  por  todas ,  que  aparta  para  pa- 

guamento delas  as  remdas  Dourem  ,  e  Porto  de  moos  em  cada  hum 
ano  ,  eafy  mais  mil  cruzados  deremda  em  cada  hum  ano  das  remdas 
que  ele  dito  Senhor  Duque  tem  da  Coroa  para  paguar  as  ditas  divi- das 
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das  ate  ferem  paguas  ate  a  comtia  dos  ditos  quoarenta  mil  cruzados , 
que  ora  dis  que  deve ,  ecomo  forem  paguas  cefara  adita  obriguaçaõ 
e  apartamento  ,  e  o  dito  Senhor  Duque  cobrara  conhecimentos  ,  e  qui- 

tações dos  ditos  feus  Irmãos  ,  e  partes  a  que  afy  paguar  as  ditas  com- 
tias  ate  a  dita  comtia  dos  ditos  quoarenta  mil  cruzados  ,  e  declararom , 
que  as  ditas  obriguaçoes  do  juro  ,  e  rcmdas  da  Coroa,  e  bens  do  Mor- 
guado ,  e  doaçaò  que  o  dito  Senhor  Duque  faaz  nefte  comtrato  como 
acima  fe  comtem  as  faaz  ,  e  obrigua  por  virtude  de  hum  alvará  del- 
Rej  nofo  Senhor  ,  que  loguo  fe  aprefemtarom  do  qual  o  trelado  de 
verbo  a  verbo  he  o  feguinte.  Eu  EIRey  faço  faber  a  quantos  efte 
meu  Alvará  virem  ,  que  eu  ey  por  bem  ,  e  me  praaz  que  o  Duque  de 
Bragança ,  e  de  Barcelos  meu  muito  amado  ,  e  prezado  íbbrinho  pofa 
hobriguar  quaefquer  remdas  que  ele  fobcedeo  de  leu  paaj  ,  e  Avoos , 
e  de  mim  tem  de  juro ,  e  herdade  para  fempre  para  a  reftituiçaó  do 
dote  ,  que  lhe  for  emtregue  do  cafamento  que  hora  eftaa  afemtado 
por  mim ,  que  fe  faça  amtre  ele ,  e  D.  Ifabel  dalemcaftro  minha  mui- 

to prezada  fobrinha  quando  ho  matrimonio  for  feparado  ,  e  afy  que 
lhe  pofa  fafer  doaçam  daquella  renda ,  que  ele  quifer  em  quanto  naó 
for  reftituido  ho  dinheiro  do  dito  dote  pagua  em  qualquer  das  ditas 
remdas ,  que  de  mim  tem  de  juro  ,  e  que  afim  pofa  obriguar  as  ditas 
remdas  para  paguamento  das  arras ,  que  lhe  prometer ,  e  ifto  por  hos 
anos  que  ele  quifer  ho  que  ey  por  bem  que  pofa  fafer ,  e  que  valha 
a  dita  obriguaçaõ  pofto  que  as  ditas  remdas  fejam  de  juro  ,  e  ajam  de 
vir  por  fua  morte  a  quaefquer  outras  pelfoas  por  bem  de  fuás  doações. 
ho  que  ey  por  bem  que  fe  cumpra ,  e  guoarde  fem  embarguo  da  lej 
mental ,  a  qual  ey  por  derroguada  ,  e  exprefamente  para  efte  cafo ,  e 
afy  ey  a  dita  doação  por  valiofa  ,  e  firme  ,  e  a  ey  por  imfinuada  ,  e 
comfirmada  ,  e  valiofa  fem  embarguo  de  quaefquer  ordenações  ,  que 
fe  aja  em  comtrayro  ,  eafy  ey  por  bem  que  pofa  obriguar  os  bens  pa- 
trimoniaes ,  que  ele  Duque  tem  pofto  que  delles  tenha  feito  morgua- 
do ,  e  fem  embarguo  de  todas  as  claufolas  na  inftetuiçaó  do  dito  mor- 
guado  comteudas ,  as  quaes  para  as  ditas  obriguaçoes  fomente  ey  por 
nenhuás  pofto  que  a  dita  inftituiçaó  feja  comfirmada  por  mim  avendo 
refpcito  a  elle  dito  Duque  fer  ho  inftetuidor  do  dito  morguado  ,  e  to- 

do ho  que  dito  he  ey  por  bem  ,  que  fe  cumpra  ,  e  guarde  fem  embar- 
guo de  quaefquer  hordenaçoes  leis  ,  e  direitos,  que  hy  aja  emcomtray- 

ro  pofto  que  delias  hou  de  cada  hua  delias  feja  neceífario  fazer  expre- 

í'a  menção  ,  e  derroguaçaó  ,  c  fem  embarguo  da  ordenaçam  do  fegundo libro  titulo  quorènta  c  nove,  que  diz,  que  fe  naó  entenda  numqua 
ler  por  mim  derroguada  nenh.ua  ordenação  fe  delia  ,  e  da  fuftancia  del- 

ia nao  fizer  cxpreíia  mençam ,  eay  ey  por  bem,  que  efte  alvará  va- 
lha, e  tenha  força,  e  viguor  como  fe  fofe  carta  feita  em  meu  nome 

por  mim  afinada ,  e  paíada  por  minha  chanfelaria  pofto  que  efte  naó 

feja  pafado  pela  dita  chancelaria  fem  embarguo  das  ordenações  do  di- 
to libro  fegundo ,  que  ho  comtrayro  deípoem.  Manoel  da  Cofta  o  fes 

em  Lixboa  a  dezafeis  dias  de  Junho  de  mil  e  quinhentos  e  quoarenta  c 
dous.  PvEY.  E  na  fobfcripçam  dizia.  Alvará  para  vofa  Alteza  ver. 
As  quaes  coulas  todas  acima  ditas  comeordadas,  e  afemtadas  hos  ditos 

Procura- 
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Procuradores  do  dito  Senhor  Duque ,  c  da  dita  Senhora  D.  Ifabel ,  c 

cada  hum  por  ly  outorgarom,  atírmarom  ,  e  aprovarom  ,  e  fe  obrigua- 

rom  ,  e  prometerom  de  todo  comprir  ,  e  niamter  ',  e  guoardar  afv  os feus  ConíHtuintes  como  léus  herdeiros ,  e  ibbcefores ,  e  eftipularom , 
e  aceytarom  todo  ho  lbbrcdito  nefte  comtrato  hum  do  outro  ,  c  outro 
do  outro  ,  em  nome  de  feus  Conftituintes  ,  e  diferom  que  obriguavam 
para  todo  ho  que  dito  he  neíle  comtrato  aalem  das  obriguaçoês .,  e  jpo- 
thequas  expecJaaes  nelle  conteudas  todos  feus  bens  moveis  ,  e  de  rais 
ávidos ,  c  por  aver ,  c  diferom  mais  os  ditos  Procuradores  em  nome  de 
feus  Conftituintes  que  por  moor  abaftamça  elles  prometiam  ,  que  os 
ditos  feus  Coníli tuintes  aprovaram  confirmaram  ,  e  reiefiquaram  efte 
comtrato  ,  e  todas  as  clauiblas  obrigações  nella  conteudas  ,  e  porem 
declararam  ,  que  fe  obrigavam  ,  e  queriam  que  pofto  que  naó  fofe  por 
eles  comrirmado  ,  nem  aprovado  ho  aviam  por  firme  ,  e  valiofo  por 
virtude  das  ditas  procurações  como  fe  neles  comtem  ,  e  em  teftemunho 
de  verdade  afy  ho  outorguaraó  ,  c  afeptarom  ,  e  mamdarom  delle  fer 
feito  efte  eftormento  ,  c  quantos  fe  pedirem  deita  nota  teftemunhas 
que  forom  prefentes  o  Senhor  D.  Fernando  Primo  delRej  nofo  Se- 

nhor Mordomo  mor  da  Rajnha  nofa  Senhora  ,  e  o  Senhor  D.  Jeróni- 
mo de  Noronha.  E  depois  deito  no  dito  dia  dezanove  dias  do  dito 

mes  de  Junho  do  dito  ano  de  mil  e  quinhentos  equorenta  e  dous  em 
Lixboa  nas  caías  do  Senhor  Duque  eu  Tabaliaó  peramte  as  teftemu- 
nhas  ao  diante  nomeados  ly  ho  comtrato  atras  eferipto  feito  amtre  o 
Procurador  do  dito  Senhor  Duque  ,  e  os  Procuradores  da  dita  Senho- 

ra Dona  Ifabel  ao  dito  Senhor  Duque  de  verbo  a  verbo  como  fe  nele 
comtem  ,  c  por  ele  dito  Senhor  Duque  fby  dito  que  ele  hera  muj 
comtemte  de  todo  ho  comteudo  no  dito  comtrato  ,  e  clauiblas  ,  e  com- 
diçoes ,  e  obriguaçoês  delle  ,  e  ho  avia  todo  por  bom  firme,  c  valio- 

fo ,  e  o  rctefiquava ,  e  aprovava  ,  e  comflrmava  com  todalas  obrigua- 
çoês ,  e  doaçam  que  ho  dito  feu  Procurador  em  feu  nome  fez  ,  e  pro- 

metia de  todo  comprir  ,  e  mamter  ,  e  guoardar  como  fe  por  ele  mefmo 
Senhor  Duque  fora  feito  ,  e  eu  Tabaliaó  em  nome  da  dita  Senhora  D. 
Izabel  auzente  eftepuley  e  aceptey  todo  ho  fobredito  ,  e  fua  Senhoria 
mandou  delle  fer  feito  eíte  termo  teftemunhas  Ruy  Vaaz  Pymto  do 
Confclho  delRej  nofo  Senhor,  e  íidalguo  da  Cafa  do  dito  Senhor  Du- 

que, eVafquo  Fernamdcs  Caminha  feu  Camareiro.  E  loguo  incom- 
tinemte  no  dito  dia,  mes,  e  ano  nos  paaços  delRej  nofo  Senhor  no 
apoufemtamcnto  da  dita  Senhora  D.  Ifabel  dalemcaftro  eftamdo  ela  di- 

ta Senhora  hy  de  prefente  eu  tabaliaó  lhe  ly  ,  e  declarei  efte  comtrato 
de  verbo  a  verbo  feito  amtre  os  Procuradores  do  Senhor  Duque  ,  c 
delia  dita  Senhora  ,  c  por  ela  dita  Senhora  fby  dito  ,  que  ela  era  mui- 

to comtemte  de  todo  ho  comteudo  em  elle  ,  c  avia  todo  por  firme  ,  e 
valiofo  com  todo  ho  que  os  ditos  feus  Procuradores  houtorguarom  ,  e 
aceptarom  cm  elle  ,  e  tudo  prometeo  ter  ,  c  mamter  ,  c  comprir  como 
fe  nelle  comtem  ,  ceu  Tabaliaó  aceptej  ,  ecítipulei  delia  dita  Senhora 
l.o  fobredito  ,  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  teftemunhas  que  forom 
prefentes  Francifquo  deFiguejredo  Cavalleiro  íidalguo  da  Cala  delRej 
nolb  Senhor  ,  e  Belchior  Rileado  moço  da  Camcra  do  dito  Senhor,  e 

eu 
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eu  Manoel  Affonfo  Cabaleiro  da  Cafa  delRej  nofo  Senhor  ,  e  feu  Ta- 
baliaó  e  Notário  geral  da  Correiçam  da  dita  Cidade  de  Lixboa  que  ef- 
te  eftormento  na  minha  nota  notej  ,  e  delia  ho  fiz  tirar  para  a  dita  Se- 

nhora ,  e  ho  comíertei ,  e  íbbícrevi ,  e  afinei  de  meu  publico  final  que 
tal  he  P  íinal  publico  ,  pagou  o  que  foi  lua  mercê. 

Alvará  do  Duque  D.  Thecdofiol.  porque  ordenou ,  que  na  fua  Vi  Ha 
de  Montalegre  houve jje  JeJJenta  Monteiros  com  o  privilegio , 

que  ElRey  lhe  tinha  dado.    Original,  que  ejlã  no  Car- 
tório da  Ca/a  donde  o  copiey. 

Num.  XA.6.  T7^  U  o  Duque  &c.  hey  por  bem  eme  praz  que  haja  nefta  minha  Vil- 
v  \        X-J  la  de  Montalegre  fefenta  Monteiros  ,    os  quais  nomeara  Martim 
1  .  1540.  affonfo  de  Soufa  Fidalgo  de  minha  Caía  e  Alcayde  moor  da  dita  Vil- 

la ,  polo  que  mando  ao  Juiz  e  Oficiaes  delia  ,  que  agora  laó  e  ao  di- 
ante forem  ,  que  guardem  os  ditos  fefenta  Monteiros  que  o  dito  Mar- 

tim Affonfo  lhes  molhar  por  hu  rol ,  o  privilegio  que  de  mim  tem  os 
meus  Monteiros  ,  fe  lhe  ier  contra  ele  em  parte  nem  em  todo.  E  po- 

rem elles  ditos  fefenta  Monteiros  feraó  obrigados  a  ter  hua  chuça ,  ou 
béfta ,  e  afim  cada  hum  feu  fabujo  de  maneira  que  eftem  preftes ,  para 
vir  na  montaria  a  todo  o  tempo  ,  e  faltando  o  fabujo  cu  fabuja  a  al- 

guns delles  ,  tornara  dentro  em  dous  mezes  ,  a  aver  outro  e  naó  citan- 
do apercibidos  defta  maneira  ,  naó  gozarão  dos  privilégios.  E  afim 

hey  por  bem  que  elle  dito  Martim  Affonfo  nomeie  outros  fefenta  ho- 
mens para  o  Caftello  defta  Villa ,  os  quaes  feraó  obrigados  avir  cada 

n 011  te,  três  delles  vellar  o  dito  Caftello  e mando  que  a  eftes  fefenta  do 
Caftello  que  elle  nomear,  lhe  feja  goardado  o  propio  privilegio  dos 
Monteiros  afim  e  da  maneira  que  fe  nelle  contem  ,  o  que  fe  cumpra  e 
guarde  inteiramente  fem  hirem  contra  iffo  ,  nem  lhe  porem  embargo 
algum.  Fernão  Belozo  o  fez  na  dita  Villa  de  Montalegre  a  12  de  Ju- 

lho de  1546. 
HO  DUQUE. 

Carta  delRey  D.  Joaó  III.  para  que  os  Corregedores  das  Comar- 
cas,  que  forem  tirar  refidencias  aos  Julgadores  do  Duque  de 

Bragança ,  nao  levem  fellario.  E/lá  na  Torre  do  Tombo 

apag.  11  do  livro  daChancellaria  do  anno  de  1 5 46 '. 

Num.  I47.  T\Om  Joaó  per  graça  deDeosRey  de  Portugal  e  dosAlgarvcs  da- 
An.  IÇ46        jL^quem   e  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  da  Conquifta  na- 

'      *       vcgaçaó  comercio  de  Ethiopia  Arábia  Perfia  da  índia  &c.     Faço  ía- 
ber  a  quantos  efta  Carta  virem  ,  que  por  alguas  juftas  caulàs  que  me 
a  ifto  movem  ,  me  praz  c  hey  por  bem  ,  que  os  Corregedores  das  Co- 

marcas de  meu  Reyno  ,  que  daquy  em  diante  forem  tomar  as  refiden- 
cias  aos  Ouvidores  das  terras  de  D.  Theodoíio  ,  Duque  de  Bragança  ,  e 
de  Barcellos ,  meu  muito  amado  e  prezado  fobrinho  ,  naó  poífaó  le- 

var 
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var  nem  levem  fellario  algum  ,  nem  percalços ,  por  rezaó  de  irem  to- 

mar as  ditas  reíidencias  ,  e  iíto  íem  embargo  das  Provi foés  ,  que  os  di- 
tos Corregedores  tem  peia  levarem  certa  couta  por  dia  quando  forem 

fora  de  luas  jurdiçoes  fazer  algíias  diligencias  por  meu  mandado  ou  de 
cada  huá  de  minhas  Relações,  eifto  meímo  fe  entendera  cavera  lugar 
nos  efcrivaês  ,  e  quaefquer  outros  officiaes  das  correições ,  que  com  os 
ditos  Corregedores  forem  pêra  as  ditas  reíidencias  pofto  que  as  taes 
provifoés  tenhaó  por  quanto  le  naó  entendem  nem  haõ  lugar  em  fe- 
melhantes  calos:  Notifico  alfy  aos  ditos  Corregedores,  e  a  todas  as 
outras  jultiças  officiaes  epellbas,  a  que  o  conhecimento  dcfto  perten- 

cer e  lhe  mando  que  aíTy  o  cumpraõ  e  taçaó  inteiramente  comprir  íem 
duvida  nem  embargo  algum  que  a  ello  leja  poílo  ,  porque  aíly  lie 
minha  merce  ,  e  por  firmeza  dello  lhe  mandey  dar  cila  Carta  por  mvm 
afinada  e  alellada  do  meu  lello  pendente.  JoaÕ  de  Seixas  a  fez  cm  Al- 

meirim a  defafeis  dias  de  Janeiro  de  mil  e  quinhentos  e  corenta  e  féis 
os.     Manoel  daColla  afez  eferever. 

L  ilyará  delRey  D.  ]cco  III.  ao  Duçite  de  Bragança  D.  Theodo- 

fio  I.  para  poder  mandar  dejpachar  os  feitos  da  Jua  fazenda  por 

Juizes  Cleiigos  tendo  os  Jeculures  impedimento.  E/fá  no  Ar  cla- 
vo Real  da  Torre  do  Tombo  apag.  74.  do  livro  dos  Privilégios  do 

anno  de  IJ4$,  e  4-9-    EfcrivaÕ  Luiz  Carvalho. 

EU  EIRey  faço  faber,  a  quantos  cite  meu  Alvará  virem  ,  que  D.  Num.   I48. 
Theodoíio  Duque  de  Bragança  e  de  Barcellos  meu  muito  amado      a 

e  prezado  fobrinho  ,  me  fez  fua  petição  ,   de  que  o  treslado  Jic  o  le-  '** 
guinte.     Dis  o  Duque  de  Bragança  ,  que  feu  pay  e  avos  acuíhimaraó 
muitas  vezes  mandarem  dcfpachar  feitos  eiveis  e  de  fua  fazenda  por 
clérigos  letrados ,  como  ouvidores  :  e  porque  a  ordenação  diz  que  Se- 

nhores naó  tenhaó  ouvidores  clérigos,  por  lhe  naó  irem  a  illb  a  maó , 
pede  por  merce  a  V.  Alteza  ,  aya  por  bem  ,  que  feitos  á.\  fua  fazenda  , 
os  poíiaó  dcfpachar  clérigos  letrados  ,  porque  clle  tem  licença  do  Papa 
pêra  i!tb  ,  c  alfy  quaefquer  outros  eiveis ,  quando  os  ouvidores  fecu- 
lares  forem  impedidos ,  ou  fofp eitos  ,  porque  fempre  cuíluma  ler  hum 
letrado  bom  clérigo  canonilta  ,  e  legifta  pêra  cilas  coufas.     E  vifto  leu 

requerimento  ,  c  avendo  refpeito  ao  que  na  dita  petição  diz  ,  e  por  fol- 
de  lhe  fazer  merce,  hey  por  bem  e  me  praz  que  clle  pofía  daquy 

ntc  em  quanto  minha  merce,  mandar  dcfpachar  os  feitos  de  fua 
a  por  letrados  clérigos,  eaíTy  quaefquer  outros  leitos  eiveis,  de 

que  o  conhecimento  pertencer  aos  feus  ouvidores  feculaies  ,  quando 
o n  taes  ouvidores  íorem  fofpeitos  às  partes  ou  empedidos,  demaneiía 

que  os  naó  poíTaó  dcfpachar,  eifto  tendo  clle   pêra  illb  licença  epro- 
tó  do  Santo  Padre  como  dis,  e  Íem  embargo  da  ordenação  do  le- 

guado   livro  titulo  corenta   e  nove  ,  que  difpoem  que  peuoa  alguã  , 
que  tiver  jurdiçaó  da  Coroa  do  Reino,  naó  polia  poer,  nem  ponha 
ouvidor,  nem  outro  algum  orlicial  de  jultiça  que  feja  clérigo,  Dup< 

Tom.  IV.  U 
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loa  que  naó  feja  de  minha  jurdiçaó ,  e  por  firmeza  dello  lhe  mandey 
dar  efte  Alvará  por  mym  afinado,  o  qual  hey  por  bem  que  valha,  co- 

mo fe  forte  carta  feita  em  meu  nome  por  mym  afinada ,  e  paliada  por 
minha  chancelaria  fem  embargo  da  ordenação  do  dito  livro  fegundo 
titulo  vinte  que  dis  que  as  coufas  cujo  efteito ,  ouver  de  durar  mais  de 
hu  anno  paíTeni  por  Cartas  ,  e  paífando  por  Alvarás  naó  valhaõ.  Antó- 

nio deFrejtas  o  fez  em  Lisboa  a  quinze  dias  demajo  de  mil  e  quinhen- 
tos e  corenta  e  nove.     Manoel  da  Coita  o  fez  efcrever. 

^Alvará  delKey  D,  JoaÕ  III.  concedido  ao  Duque  de  Bragança 
D.  Theodofio  I.  para  que  o  Procurador  dos  Feitos  delRey  ,  fendo 

requerido  por  parte  do  Duque ,  viffe  logo  todos  os  J eus  feitos  ,  pa- 
ra de  lies  dar  informação  a  ElKey.  Eíiã  na  Torre  do  Tombo  no 

livro  dos  Privilégios  da  Chancellaria  do  anno  de  154.8  ,  efeguin- 
te  a  pag.  58. 

~í'jm.  149*    ÍT^  EIRey  faço  faber  avos  Procurador  dos  meus  feitos  na  Cafa  da 
An  1(49.      Jjli  fuplicaçaó  ,  que  D.  Theodofio  Duque  de  Bragança  e  de  Barcellos , 

'  meu  muito  amado  e  prezado  fobrinho  me  diííe  que  elle  trás  as  vezes 
algíís  feitos  na  dita  Cafa  ,  que  pertemcem  aos  dereitos  reaes  que  de 
mym  tem  ,  e  que  por  naó  perecer  feu  dereito ,  e  ferem  bens  da  Coroa, 
era  neceíTàrio  vos  averdes  vifta  de  taes  feitos ,  e  me  dardes  dellcs  re- 
zaó ,  pêra  eu  prover  acerca  diiTo  ,  como  ouvefe  por  bem  ,  pedindo- 
me ,  que  paífaífe  minha  Provifaó  ,  pêra  que  fendovos  requerido  per 
lua  parte  viíTeis  os  ditos  feitos  com  diligencia ,  e  me  deífes  rezaó  del- 
les.  E  vifto  feu  requirimento  o  hey  aííy  por  bem  ,  e  vos  mando  que 
daquy  em  diante  fendovos  requerido  por  parte  do  dito  Duque  vejacs 
os  taes  feitos  e  me  des  delles  logo  emformaçaó ,  para  eu  mandar  acer- 
qua  diíib  o  que  ouver  por  bem  e  meu  ferviço  ,  e  por  efte  mando  a 
quaefquer  juftiças ,  eofíiciaes  a  que  pertencer  que  vos  dem  a  vifta  dos 
ditos  feitos,  fem  a  iífo  poerem  algíía  duvida,  eefte  Alvará  quero  que 
valha  como  carta  por  mym  afinada  e  paíada  polia  Chancellaria  fem  em- 

bargo da  ordenação  do  fegundo  livro  que  o  contrario  defpoem  :  Ay- 
res Fernandes  o  fez  em  Lisboa  a  vinte  e  hu  de  Majo  de  mil  e  quinhen- 

tos e  corenta  e  nove. 

Carta  delRey  D.  Joad  III .  em  que  faz  mercê  ao  Duque  D.  Theo- 
dofio I.  para  poder  mandar  cortar  carne  em  Villa-Viçofa  ,  ou 

em  outro  Lugar  ,  em  que  nelle  eítiver  ,  ao  preço  ,  que  lhe  parecer, 

ainda  que  f/a  a  mais  da  taxa.  EJlá  na  Torre  do  Tombo  no  li- 
vro dos  Privilégios  do  anno  de  1548  a  pag.  58. 

TV  T 
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deBarcellos,  meu  muito  amado,  c  prezado  íbbrinho  ,  que  elle  poíTa 
mandar  cortar  em  Villa  Viçoía  e  cm  qualquer  outro  lugar  leu  em 
quanto  nelle  eítiver  as  carnes ,  ao  preço  que  bem  lhe  parecer  ,  poílo 
que  feja  a  mais  da  taixa.  Notiíícoo  alty  a  todos  os  meus  dcíembarga- 
dores ,  corregedores  ,  ouvidores  ,  Juizes  e  juftiças  ,  officiaes  ,  e  pcíTbas, 
a  que  efte  Alvará  for  moítrado  ,  c  o  conhecimento  pertencer  ,  e  lhes 
mando  que  lhe  naó  ponhaõ  aiíTo  duvida  nem  embargo  algum,  e  lhe 
cumpraõ  cite  Alvará,  como  nelle  he  conteúdo,  o  qual  hey  por  bem 
que  valha  como  fe  fofle  Carta  por  mym  aflinada  ,  e  paliada  polia 
Chancellaria  ,  Tem  embargo  da  ordenarão  do  fegundo  livro  ,  que  dis  , 
que  ascoufas,  cujo  efíeito  ouver  de  durar  mais  de  hum  anno  paliem 
por  Carta  enaó  por  Alvará.  Ayres  Fernandes  o  fez  em  Lisboa  a  vinte 
e  hum  deMajo  dcir.il  e  quinhentos  c  corenta  e  nove. 

Protelh  do  Duque  de  Bragança  D.  Theodofio  I.  na  contenda  com  o 

Prior  do  Crato,    F.jíá  no  Cartório  da  Cajá, 

EU  Dom  Theodofio  Duque  de  Braguança  diguo  que  por  quanto ^'JUl.  I  5f  I. 
o  Príncipe  meu  Senhor  fe  ha  de  alevantar  porRey  e  me  hei  de       . 

achar  prefente  no  auto  difo  e  outros  onde  o  Senhor  D.  António  filho  l)57* 
do  Senhor  Ifante  D.  Luis  pretende  precederme  ,  e  por  o  tempo  naó 
dar  luguar  a  fe  decrarar  ,  protefto  as  prefedencias  que  no  dito  auto  , 
e  outros  fe  fizerem  ,  naó  perjudicarem  meu  direito  ne  de  meus  fubcc- 
fores  a  que  pertence  a  dita  precedência,  e  deita  proteítaçaó  que  faço 
peia  tanto  que  o  tempo  der  luguar,  requerer  minha  juítiça,  peço  me 
leja  paíTada  certidão  com  o  terlado  delia  ,  porque  nelle  tempo  quis 
mais  tratar  do  ferviço  de  Suas  Altezas,  e  bem  deites  Reynos  que  de 
minha  homrra.    Feita  oje  x6  de  Junho  de  1557. 

%Ah>arà  de  Declaração  da  Kcin/ia  Regente  /obre  a  me) 'ma mutuia. 

Í^Ú  EIRey  faço  faber  aos  que  cite  meu  Alvará  virem  que  vendo       An.  1 562. 
é  eu  a  necefidade  que  o  cerquo  de  Mazaguaó  tinha  ,  c  o  muito  que 

importava  naõ  fe  tomar,  e  o  perigo  que  corria  agente  que  nele  cita- 

va mandei  chamar  o  Duque  de  Braguança  meu  muito  amado',  e» pre- 
zado fobrinho  peia  tomar  feu  confelho  no  que  comprife  pêra  ferviço 

deDeos,  e  meu  ,  fobre  o  dito  cerquo,  e  lobre  outras  çoufas  que  hi- 
rtarão a  meu  ferviço,  em  que  eraó  neccllarios   feus  confelnos  ao 

-  o  Duque  por  me  lervir ,  vcyo  loguo ,  e  medife  que  naó  avia  de 
ler  prefente  no  meu  confelho,  nem  me  podia  fervir  nelle  citando  D. 

tonio  meu  muito  amado,  e prezado  Tio  no  dito  comfelho  cm  al- 

gua  paire  de  precedência  ,  por  quanto  elle  Duque  pretendia  por  mui- 
tas califas  que  avia  de  \\'v  preterido  ao  dito  D.  António,  e  eu  vendo  a 

•  sccíidade  do  tempo  roguei  ao  dito  Duque  que  por  o  tempo  naõ  da/ 
luguar  a  fe  tomar  determinação  no  caio  da  dita  precedência  naó  quil 

rom.l  .  Uii  le 
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fe  por  ora  falar  nella  ficandolhe  feu  direito  falvo  como  fe  niíb   nom 
ouveíè  precedido  acto  algum  ,  nem  lugar  onde  lè  podefe  notar ,  nem 
colegir  ,  que  ouve  precedência  ,  pêra  em  todo  tempo  o  dito  Duque 
poder  requerer  fua  juftiça  inteiramente  acerqua  do  meímo  cafo  ,    e  o 
que  ora  fizefe  por  caufa  das  necefidades ,  e  negócios  que  focediaó  lhe 
naó  prejudicafe,  nem  o  dito  D.  António  fe  podefe  ajudar  de  couía  al- 

gua por  rezaõ  dos  ditos  a&os  ,  e  afy  por  lho  eu  roguar  o  que  o  Duque 
por  me  fervir  aceitou  com  a  mefma  protcftaçaó  ,  e  comdiçaó  de  lhe  naó 
perjndicar.     E  por  tanto  hey  por  bem  que  pofto  que  o  dito  D.  Antó- 

nio meu  muito  amado,  e  prezado  Tio  pola  necefidade  do  dito  nego- 
ceo  de  Mazaguaó  ,  e  muito  periguo  que  ha  na  dilação  do  tempo  ufe 
no  meu  comfelho  ou  ante  mim  de  parte  algua  de  preferencia  ,  que  o 

dito  auto  naó  perjudique  ao  dito  Duque  ,  nem  a  feu  filho  ,  e  fubcefo- 
res  em  couía  alguaa  por  quanto  fe  fez  por  meu  roguo  por  caufa  da  di- 

ta neceíidade  ,  e  naó  íofrer  por  ora  o  tempo  que  fe  determina  fe  por 
juftiça  ,  e  ficara  a  elle  Duque  ,  e  a  feus  fubcefores  todo  feu  direito  in- 

teiro refguardado  afy  na  poíle  ,  como   na  propriedade  como   fe  nun- 
qua  o  dito  D.  António  fofe  em  couía  algua  de  preferencia ,  e  fem  elle 
fe  poder  ajudar  nem  chamar  apoíTe,  nem  acto  algum  de  preferencia , 
o  que  afy  hey  por  bem  ,  e  mando  de  meu  mo  tu  próprio  ,  poder  Real, 
c  abfoluto  para  que  nunqua  em  nenhum  tempo  fe  ponha  duvida,  nem 
embarguo  ,  e  por  certeza  diíb  mandey  fer  feito  efte  que  quero ,  e  me 
praz  que  valha  ,  tenha  força  ,  e  viguor  como  fe  foífe  Carta  por  mim 
afinada  ,  c  afellada  ,  e  pafada  pola  Chancelaria  fem  embarguo  da  orde- 

nação do  fegundo  livro  titulo  XX.  que  dis  que  as  coufas  cujo  eífeito 
ouver  de  durar  mais  de  hum  anno  pafem   por  cartas  ,  c  paíando  por 
alvarás  nam  valham ,  e  valera  outrofy  pofto  que  naó  feja  pafado  po- 

la Chancelaria  ,  fem  embarguo  da_ordenaçaó  em  contrario.     Pantaliaó 

Rebello  o  fez  cm  Lisboa  a  x.  dias  "do  mes  deMayo  de  1562. 
RAYNHA. 

Attejtaçao  do  Secretario  de  EJlaJo  Pedro  de  Alcáçova  Carneiro 

/obre  o  me/mo. 

EU   o  Secretario  Pêro  Dalcaçova  Carneiro   por  efta  certidão  por 
.  mim  afinada  certefico  ,  que  o  Senhor  Dom  Theodozio  Duque  de 

Braguamça  &c.    Aprefentou  a  Rainha  noíía  Senhora  huua  protcftaçaó 
por  ele  feita,  e  afinada  cujo  treslado  hc  o  feguinte.     Fai  D.  Thcodo- 
lio  Duque  de  Bragança  diguo  que  por  quanto  o  Príncipe  meu  fenhor 
fe  ha  dalevantar  por  Rey  ,  e  mey  dachar  prefemtc  no  diclo  auto  om- 
de  o  Senhor  D.  António  filho  do  Senhor  Infante  Dom  Luis  pretende 
precederme ,  c  por  o  tempo  naó    dar  lugar  a  fe  declarar  a  quem  per- 

tence a  precedência  ,  protefto  as  precedências  que  nos  didtos  autos  fe 
fizerem   naó  prejudicarem   a  meu  direito  nem  a  meus  fucefores  a  que 
pertence  a  dita  precedência.     E  deita  protcftaçaó  ,  que  faço  para  tan- 

to que  o  tempo  der   lugar   requerer  minha  juftiça  peço  me  feja  pafa- 

da 
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da  certidão  com  o  tresládo  dela  ,  porque  nefte  rempo  quero  mais  tra- 

tar do  fenriço  de  Suas  Altezas ,  e  bem  do  Reyno .  que  de  minha  honr- 
ra  ,  oje  quatorze  de  Junho  de  1557.  E  a  Rainha  noíía  Senhora  me 
manjou  ,  que  dele  ao  Senhor  Duque  efta  minha  certidão  com  o  tref- 
Iado  da  dita  proteftaçaó  como  pedia  ,  para  ília  guarda.  E  por  verda- 

de aíignei  cita  em  Lisboa  avj.  dias  domes  de  Julho    de  155-7. 

Pedro  Dalcaçova  Carneiro. 

Copla  do  Formulário ,  que  fe  praticou  nas  Cortes  ,  que  celebrou  El» 
Key  D.  SebaâiaÕ  no  anuo  de  1562  ,  a  qual  e  flava  em  hum  livro 

antigo  encadernado  em  pqfià  negra  ,  donde  o  fez  copiar  em  pu> 
hlica forma  D.  Pedro  de  Lenca/lro  [depois  Duque  de  *Aveyro) 
para  a  contenda ,  que  teve  com  os  Condes ,  /obre  precedências ,  que 
ajuntou  ao  preceffo ,  o  qual  Original  ficou  na  Secretaria  do  Def 
embargo  do  Peço  da  Repartição  da  Extremadura  ,  ( que  lie  hoje 
de  António  Pedro  Vergel  Uno)  donde  o  Duque  de  Cadaval  D.  Nu» 
no  fez  tirar  copia  autlientica,  que  Je  conferva  na  Livraria  ma* 
nujerita  no  Tomo  5.  de  papeis  vários  apag.jfj.  donde  o  copiey  ; 
e  o  dito  livro  antigo  apag.  46  tinha  o  titulo  Jeguinte : 

Cortes  que  fe  ordenarão  na  Cidade  de  Lisboa  pela  Rainha  D. 

Catharinba  ,  mulher  que  foy  delRey  D.  Joaõ  II í.  avó  del- 
Rey  Dom  Sebaftiaõ  o  Primeiro  deite  nome ,  cujo  Tutor  ella 

era ,  fendo  elle  de  idade  de  oito  annos ,  e  oito  mezes ,  gover- 
nando por  elle  o  Reyno  in jolidum  a  mefma  Rainha,  aíMin- 

do  em  Cortes  duas  vezes. 

Apontamentos  ,  que  for  ao  ordenados  pela  maneira  ,  que  Je  ha-cia  de  ter 
no  concerto  da  cafa ,  em  que  fe  fizeraÔ  as  Cortes  no  ajjentar 

das  pcffoas. 

A  Cafa  fe  confertara  antes  que  EIRey  va  pellos  officiacs ,  c  citarão  Nufrl.  I  <  2. 
alentados  neíla  maneira. 

O  Arccbifpo  c  os  Bifpos  citarão  afentados  no  feu  banco  a  maó  di- 
reita por  luas  precedências,  nos  bancos  da  maõ  efquerda  defronte  dos 

Prelados  ,  fe  aílentaraó  os  Condes  por  fuás  precedências. 
Abaixo  dos  Condes  citaram  os  do  Confelho  nos  bancos  do  Confe- 

lho  tantos  de  hua  parte  como  da  outra  ,  aííi  como  fe  acertarem  tem 
haver  precedência. 

Abaixo  dos  do  Confelho  eftaraó  os  Senhores  de  terras  eAlcaydes 
mores  tantos  de  hua  banda  como  <\\  outra  ,  aííi  como  fe  aceitarem 
icm  lu\  cr  precedência. 

Os 
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Os  Procuradores  das  Cidades  ,  Villas  eftaraó  afentados  pello  meyo 

em  feus  bancos  por  fua  ordem  na  maneira  que  fe  vera  no  debuxo  que 
com  efta  hira. 

Como  a  Caza  eftiver  concertada  ,  e  todos  eftivercm  em  feus  lu- 
gares vira  EIRey  ,  e  quando  entrar  tocaram  as  trombetas  ,  ataballes , 

charamellas  e  tangeram  the  fua  Alteza  fe  aíTentar. 
Detrás  da  cadeira  de  Sua  Alteza  logo  junto  a  ella  cm  pe  cítara  D. 

Aleixo  de  Menezes  Ayo  de  fua  Alteza. 
A  maó  direita  de  Sua  Alteza  emílma  do  eftrado  cítara  preftes  hua 

cadeira  de  efpaldas  para  o  Cardeal  Infante  D.  Henrique. 
O  Senhor  D.  Duarte  eftara  afentado  em  íima  do  eftrado  no  cabo 

delie  a  maó  efquerda  de  Sua  Alteza  em  huma  cadeira  raza. 
O  Duque  deBargança  eftara  affentado  no  fegundo  degrau  da  ilhar- 

ga do  eftrado  da  banda  direita  em  hua  cadeira  raza. 
O  Duque  de  Aveyro  eftara  afentado  no  fegundo  degrau  da  ilhar- 

ga no  eftrado  da  banda  efquerda  em  hua  cadeira  raza  ,  e  querendo  elles 
eftar  antes  afentados  no  chaó  em  almofadas  em  íima  do  eftrado  pcdello- 
ham  fazer ,  a  faber  o  Duque  de  Bargança  a  banda  direita  ,  e  o  Duque 
de  Avevro  a  banda  efquerda. 

Os  Marquezes  eftaram  afentados  em  cadeiras  razas  com  almofadas 
aíima  do  banco  dos  Condes. 

No  banco  dos  ditos  Condes  na  parte  dclle  que  eftiver  mais  perto 
das  cadeiras  dos  Marquezes  fe  afentaraó  os  Irmãos  tio  Duque  de  Bar- 

gança ,  c  junclo  delles  no  dito  banco  os  Irmãos  do  Duque  de  Aveyro 
e  logo  D.  Pedro  filho  fegundo  do  dito  Duque  de  Aveyro  eapoz  elles 
Condes  os  de  fuás  precedências. 

Aos  pes  de  EIRey  noífo  Senhor  eftara  hua  almofada ,  na  qual  ef- 
taraõ os  fellos  da  puridade. 

No  derradeiro  degrau  do  eftradinho  eftara  afentado  Pedro  de  Al- 
cáçova ,  que  neftc  acro  hade  fervir  de  Efcrivaó  da  Puridade. 

O  Conde  Zvlordomo  mor  eftara  em  pe  no  eftrado  a  maó  efquerda 
de  EIRey  a  ilharga  de  Sua  Alteza  ,  da  banda  direita  eftara  o  Guarda 
mor  afaftado  do  Cardeal. 

Diante  do  diclo  Guarda  mor ,  o  Copeiro  mor  com  o  eftoque  ,  em 
direito  do  Copeiro  mor  da  banda  eíquerda  eftara  o  Meirinho  mor. 

Os  Vedores  da  fazenda  eftaram  alentados  em  o  primeiro  degrau  do 
topo  do  eftrado,  cos  que  forem  de  titulo  mandara  Sua  Alteza  cobrir, 
e  os  outros  cftaraó  defeubertos. 

No  fegundo  degrau  abaixo  dos  Vedores  da  fazenda  eftara  o  Re- 
gedor, Chancellcr  mor,  e  Dezembargadores  do  Paço. 

No  terceiro  Corregedores  da  Corte  ,  e  alguns  Dezembargadores 
todos  defeubertos. 

O  Porteiro  mor  efta  cm  pe  no  chaó  no  canto  do  derradeiro  de- 
grau da  banda  direita. 

E  o  Repofteiro  mor  eftara  cm  pe  no  chaó  no  outro  canto  da  ban- 
da efquerda. 

Os  Reys  Darmas  ,  c  Porteiros  da  maíla  ,  eftaram  tantos  de  hil  ca- 
bo ,  como  do  outro  do  banco  dos  Prelládos  c  Condes  para  fima  ,  e  os 

Porteiroi 
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Porteiros  abaixo ,  c  nam  ficarão  diante  das  peífoas  que  ouverem  de  ef- 
tar  aafentados  ncltes  bancos. 

Tanto  que  tudo  cfHver  aíTentado  ,  e  a  caza  calada  fará  arenga  o 
Doutor  António  Pinheiro  defíima  do  curado  da  banda  direita  no  cabo 
deile. 

E  tanto  que  for  acabada  a  dita  arenga  refpondera  o  Doutor  Efte- 
vaõ  Preto ,  e  todo  o  tempo  que  nilTb  gaitar  efrarao  todos  os  que  eíli- 
yerem  na  caza  em  pe ,  afli  as  peíToas  de  titolo  ,  como  todas  as  outras 
com  as  cabelfas  defeubertas  por  quem  falia  por  todos. 

Tanto  que  o  dito  Doutor  acabar  viraó  o  Arcebifpo  de  Lisboa  e 
os  Bifpos  do  Porto  ,  e  do  Algarve  que  faó  eleitos  pello  Eftado  Eccleíi- 
aftico  ,  e  aprezentaram  a  S.  Alteza  os  feus  apontamentos  ,  e  Sua  Alteza 
os  dará  a  Pedro  de  Alcáçova. 

E  acabado  de  íahirem  ,  virão  os  féis  eleitos  pela  nobreza  aílaber 
o  Conde  da  Caftanheira  ,  D.  Diogo  de  Caftro  ,  D.  Garcia  de  Caftro , 
Eernam  da  Silveira  ,  D.  Joaó  de  Caftellobranco  ,  e  D.  Joaó  Mafcare- 
nhas ,  e  aprefentaraó  feus  apontamentos ,  e  Sua  Alteza  os  dará  também 
a  Pedro  de  Alcáçova. 

E  os  dictos  Procuradores  em  nome  de  todos  beijarão  a  maó  a  Sua 
Alteza. 

E  depois  difto  tocarão  as  trombetas ,  eataballes,  e  hirfeha  EIRey 
com  o  mefmo  Eftado  ,  c  Mageftade  com  que  ha  de  vir. 

Bulia  do  Papa  Paulo  III.  em  que  por  fupplica  do  Duque  de  Bra- 
gança D.  Tíieodofw  I.  creou  (além  das  Preceptorias  ,  ou  Com - 

meadas  ,  que  o  Papa  Leão  X.  concedeo  ao  Duque  feu  pay  ,  por 

lupplica  delRey  D.  Manoel ,  ejua )  na  Ordem  de  Chrijio  outra 

nova  Preceptoria,  eCommenda  na  Igreja  de  Santo  André  do  BiJ- 
pado  do  Porto  ,  do  Padroado  do  dito  Duque ,  refervando  para  o 

Reytor  cincoenta  cruzados  cada  anno  ,  com  todas  as  ofertas ,  af- 
fim  do  Altar  ,  como  outras  ,  e  os  Anniverjhrios  ;  e  que  o  Duque , 

e  feus  /ucceffores  ,  como  verdadeiros  Padroeiros  ,  pofjao  apre/èn- 
tar  o  Preceptor  a  dita  Preceptoria  ,  e  Commenda ,  quando  vagar \ 

■  ao  Me/Ire  ,  ou  Adminijlrador  da  Ordem  deChrijlo ,  para  instruir, 
e  confirmar  na  dita  Commenda,  Livro  das  Commendas  da  Caju 

authentico ,  pag.  $0. 

PAulus  Epiícopus  Scrvus  Scrvorum  Dei.   Ad  perpetuam  rei  mcmo-N^my^  \  c  » 
ritm  facri  apoítolatus  minifterio  mentis  liect   imparibus  fuperna  , 

lifpoíitione  preíidentes  ad  ca  per  qux   ad  divini  nominís  tandem,   &      An.  1536. 

P 
gloriam,  &  iliius  cultus  augmentum  ,  ac  fídei  catholícae  defenfionem, 
&  cxaltationem  beneficia  eccleíiaíHca  fecnlaría  ,  &  regularia  ubique  pro- 

; -'.ítur ,  &  perfonis  geaeris  clarítate  íuígentibns  honor  acrefeat  nof- 
tr.v  folicitudmis  ftudium  Bbenter  cor  vertimus,  ac  inhis  eju£dera  mi- 

oiitcrij 
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nifterij  partes  favorabiliter  impartimur  prout  rerum  qualitatibus  dili- 
genter  penfatis  confpicimus  in  Domino  falubriter  expedire.  Sane  pro 
parte  filij  noftri  viri  moderni  Ducis  Barguantiíe ,  &z  de  Guimarães  no- 
bis  nuper  exhibita  petitio  contincbat,  quod  eum  dudum  feiicis  recor- 
dationis  Leo  Papa  X.  PrcdeceiFor  nofter  iub  datis  videlicet  quinto 
idus  Januarij  ,  Pontifcatus  fui  anno  quinto  claras  memorias  Emma- 
nuele  Portugallias ,  &  Algarbiorum  Rege  ,  ac  quondam  Jacobo  Duce 
Barguantire  ,  &  de  Guimarães  tunc  inhumanis  agentibus  procuranti- 
bus  in  inilitia  Jefu  Chrifti  rcgni  Portugallix  cujus  idem  Emir.anuel 
Rex  tunc  Adminiílrator  per  Sedem  apoftolicam  deputatus  erat  ultra 
nonnullas  per  ipfum  prasdeceíThrem  antea  iub  certis  modo  ,  &  forma 
erectas  tot  alias  ejufdeni  militia:  prítceptorias  ,  quot  diclus  Jacobus 
ípfius  Regis  ncpos  fororius  infra  certum  tempus  tunc  expreífum  fub 
invocationibus  dequibus  eidcm  Jacobo  Duci  videretur  ex  tunc  prout 
ex  ea  die  ,  &  ò  contra  quas  ad  prasfentationem  ejuídem  Jacobi ,  &  pro 
tempore  exiftentis  Ducis  Barguantire  ,  &  inftitutionem  ípfius  Emma- 
nuelis  Regis  ,  &  íimiliter  pro  tempore  exiftentis  dicTaj  militia:  Ádmi- 
niftratoris ,  feu  Magiftri  duntaxat  pcrtinerent  per  fuás  literas  creaverit, 
erexerit  y  &  inílituerit ,  ac  bona  ,  &  jura  quindecim  cx  centum  ,  &  ul- 

tra parrochialibus  Eccleíijs  qure  de  jure  patronatus  eiufdem  Jacobi  Du- 
cis exiftebant ,  &  quas  idem  Dux  infra  diétum  annum  duxcrit  fpecifí- 

candas  pro  fingulis  earum  recloribus  faltem  portione  fcxaginta  ducato- 
rum  refervata  perpetuo  dimembraverit ,  &  feparaverit ,  illaquc  fie  fc- 
parata ,  &  dimembrata  pra^ceptorijs  prsefatis  íic  ultimo  ereclis  propor- 
cionabiliter  pro  earum  dotibus  juxta  confuetudinem  ,  &  arbitrium  di- 
cti  Jacobi  Ducis  perpetuo  applicaverit ,  &  appropriavcrit,  necnon  ei- 

dcm Jacobo  ,  &  pro  tempore  exiílenti  Duci  Barguantiaj  eligcndi ,  no- 
minandi  ,  &  diclo  Emmánueli ,  ac  pro  tempore  exiílenti  Adminiítrate- 
ri  ,  feu  Magiftro  dietas  militix  illius  milites  ad  diclas  praceptorias 
erecTas  a  fua  primeva  crectione  ,  feu  cum  &  quotiens  perpetuo  cas  va- 
care  contingeret  pradentandi ,  eidemque  Emmánueli  Regi ,  &  pro  tem- 

pore exiílenti  Adminiilratori  ,  feu  Magiftro  illos  inílituendi ,  &  con- 
hrmandi  facultatem  ,  &  licentiam  conceílerit  ,  ac  quod  piaxeptorias 
hujufmodi  íic  eredbe,  &  inftitutas  de  jure  patronatus  ex  fundationc  ,  & 
dotatione  dieli  Jacobi  ,  &  pro  tempore  exiftentis  Ducis  Barguantiaj 
perpetuo  eíTent ,  &  efíe  cenferentur  ,  diílumque  jus  patronatus  ac  no- 
minandi ,  &  pradentandi  eofdem  milites  ad  cafdcm  prreceptorias  íic 
erectas  pro  potiori  cautela  cidem  Jacobo  ,  &  pro  tempore  exiílenti  Du- 

ci perpetuo  conccíTcrit  ,  prout  in  eifdem  literiS  plenius  continetur. 
Prsefatus  modernus  Dux  cupit  parrochiaiem  Ecclefiam  Sancli  Andreae 
deVilla  boa  de  Quiriz  Portugalenfis  Dicecefis  úíise  de  jure  patronatus 
ípfius  moderni  Ducis  ex  fundationc  ,  vel  dotatione  exiftit  in  íimilem 

praeceptoriara  cjufdem  mililise  admflar  aliarum  pircceptoriarum  per  di- 
clas literas  ereáarum  creari ,  erigi  ?  &  inftitui.  Quare  pro  parte  tam 

dieli  moderni  Ducis  ,  quam  dileeli  filij  Enrrici  de  Mcncfes  in  Chrif- 

to  filij  noftri  Joannis  moderni  PortugaHiae ,  &  Algarbiorum  Pvcgis  il- 
luílris  apud  nos ,  tk  Sedem  apoftolicam  Oratoris  alferentium  frucíus  , 

rcuditus  .  &  proventus  diclie  Eccleíiar  Sancli  Ainlrca: ,  &  illi  forfan  an- nexorum 
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ncxorum  ducentorum  ,  &  quinquaginta  ducatorum  auri  de  Camera  fe- 
cundum  comunem  extimationem  valorem  annuum  non  excedere ,  no- 

bis  1'uit  humiliter  íiipplicatum  ut  eandem  Ecclefiam  Sancli  Andrea:  in pnvccptoriam  militia:  praedidse  ut  preerertur  creare ,  erigere  ,  &  iníli- 
tuere ,  ac  alias  in  pra:miffis  opportune  providere  de  benignitate  apoílo- 
fica  dignaremur.      Nos  igitur  dicla:  militia:  lia  tu  m  fídicioribus  incre- 
mentis  proHcere  paterno  zelantes  affeclu  hujulmodi    íupplicationibus 
inclinati  Ecclefiam  Sancli   Andrea:  prasdiclam    in  prareeptoriam  dicla: 
militia:  lub  eadera  invocatione  Sancli  Andrea:  qua:  ad  ipíius  moderni 
ex  tempore  exiílentis  Ducis  Barguantia:   pralcntationem  ,   necnon    & 
moderni ,  Sc  limiliter  pio  tempore  exiílentis  dicla:  militia:  Magiílri . 
leu  Adminiílratoris  inftitutionem  pertineat  ,  reíervatis  ex  illius  frucli- 
bus ,  &  redditibus ,  &  proventibus  prsediclis  portionc  quinquaginta  du- 

catorum auri  íimilium  annis  fingulis  ,  ac  oblationibus  quotidianis  ,    & 
pedis  altaris  nuncupatis ,  necnon  aniverfariorum  emolumentis  pro  uno 
perpetuo  ejuíUem  Eccle&e  S.  Andrea:  Vicário  qui  illi  in  divinis  lauda- 
biliter  deferviat,  &  curam  animarum  dileclorum  filiorum  illius  pairo- 
chianorum  diligenter  exerceat ,  ac  eis  ,  &  bona  portione  quinquaginta 
ducatorum  auri ,  ac  oblationibus  ,  &  emolumentis  íupradiclis  duntaxat 

jptis  perpetuo  applicavimus,  &  appropriamus ,  necnon  eidem  mo- 
derno, &  pro  tempore  exiílenti  Duci  Barguantia:  eligendi ,  &  nomi- 

nandi ,    necnon  praVfato  moderno  ,   &:  limiliter  pro  tempore  exiílenti 
AJminiilratori  ,    leu  Magiílro  ipíius  militia:  illius  militem   ad  diclani 
ereclam  praeceptoriani  ab  ejus  primava  ereclione  vacantem ,  leu  cum, 
&  quotiens  eam  perpetuo  vacare  contigerit  prxlentandi ,  eidemque  mo- 

derno ,  &  pro  tempore  exiílenti  Adminiílratori ,  leu  Magiílro  illum  in- 
ílituendi ,  &  confirmandi  li  ipfius  moderni  Ducis  ad  hoc  accelFerit  ai- 
cenfus  licentiam  ,  &  faculta  tem  concedimus.     Et  nihilominus  pro  po- 
tioris  cautela:   furragio  hujulmodi  qui  patronatus  ,  &  nominandi  ,  ac 
pnefentandi  cundem  militem  ad  ipfam  prareeptoriam  íic  ereclam  pra> 
fato  moderno  ,  &  pro  tempore  exiílenti  Duci  Barguantia:  autoi  itate , 
&  tenore  pra:diclis  perpetuo  concedimus ,  ac  eandem  ereclam  praxep- 
Eoriam  de  cujus  jure  patronatus  ex  lundatione ,  &  dotatione  perpetuo 
cxillere ,  &  cenieri ,  iplumque  jus  patronatus  ,  &  praeíentandi  eidem 
moderno  ,   &  pro  tempore  exiílenti  Duci  Barguantia:  vere  ,  &  non  fi- 
cle  ex  vero  fundatione  ,  &  dotatione  ,  ací.milibus  modo,  &  forma  fi- 
bi  competerc  prout  in  dicla  Eccleíia   Sancli  Andrea:  fibi  competebat, 
ctiam  perinde  ac  fi  fruclus  ,  redditus ,   Sc  proventus ,  ac  bona  Sancli 
Andrea:  hujulmodi  eidem  crecla:  pracceptoria:  a  tempore  funda tionis ,  &: 
dotationis  ejufdem  Eccleíia:  Sancli  Andrea:  applicata,  &  appropriata, 
ficinipfa  praeceptoria  exeifdem  riuclibus  ,  redditibus,  Sc  proventibus 
randata,  &dotata,  creata,  crecla,  &iníbtuta  fuilTent,  necnon  de  ju- 

re   patronatus   hujulmodi  ctiam   intuito  litis  ,  vel  permutatiouis  ,   aut 
vacationis  etiam  apud  Sedem  confenfu  partium  ,  vel  alias  abique  dicli 
moderni,  &  pro  tempore  exiílentis  Ducis  Barguantia;  exprello  confeib 
lu  pernos,  Sc  fuece libres  noUros,  ac  Sedem  emulem   etiam  motu  pró- 

prio, &  ex  certa  feientia,  ac  apoíbolicac  poteftatis  plenitudine  qeroga- 
n  non  poílc ,  ac  militem  prima  vice,  &  protenipore  nominati  pra  len- 

Tom.  IV.  X  taium, 
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tatum ,  &  inftitutum  prsediclum  eidem  moderno  ,  &  pro  tempore  exif- 
tenti  Duci  Barguantiíe  indefenílone  fidei  prsedi£tee ,  &  alijs  obfequijs 
pro  fui  ftatus  confervatione  honore ,  &  augmento  T  &  prout  eidem  Du- 

ci videbitur  ,  &  non  alicui  alteri  perfonse  defervire  obiequi  obedire  , 
teneri ,  ne  aliter  facere  poffe  niíi  de  ejufdem  moderni ,  &  pro  tempo- 

re exiftcntis  Ducis  Barguantiíe  expreíTo  confenfu  ,  &  íi  contrarium  fe- 
cerit ,  praxeptoria  hujufmodi  privatum  exiftere ,   illamque  vacare  cen- 
feri  eo  iplb  ,  ac  eundem  modernum ,  &  pro  tempore  exiftentem  Du~ 
cem ,  necnon  modernum ,  &  ílmiliter ,  &  pro  tempore  exiftentem  di- 

eta: militiíE  Adminiftratorem  ,  feu  Magiftrum  nulla  declaratione  ,  aut 
vacatione  praecedentibus ,  nec  requiíitis  aliurn  ad  eandem  prasceptoriam. 
íi  vacantem  militem  qui  eidem  Duci  in  praemiífis  deferviat  obfequatur, 
&  obediat  ut  praefertur  nominare ,  &  inftituere ,  ac  confirmare  totiens 
quotiens  cafus   praemiflas  vacationis  occurrerit    refpective  polTe  ,   nec- 

non creationem  ,  erectionem  ,  inftitutionem ,  applicationem  ,  &  ap- 
propriationem ,  ac  jus  patronatos  ,  &  facultatem  nominandi ,  praefen- 
tandi ,  inftituendi,  &  confirmandi ,  necnon  confirmationes,  nominatio- 
nes  ,  praefentationes  ,  &  inftitutiones  per  ipfos  modernum  ,  &  pro  tem- 

pore exiftentem  Ducem  BariTuantiae ,  necnon  modernum  ,    &  íimiliter 
pro  tempore  exiftentem  dicfoe  militise  Adminiftratorem  ,    feu  Magif- 

trum ad  dicTram   ereclam  praeceptoriam  ,    &  de  illa  faciendíe  ex  nunc 
prout  ex  tunc  ,  &  è  contra  non  fieiras ,  fed  vere  fuiim  ,  &  plenarium, 
&  totalem  éíFe£tom  fortitas  elle  ,  ip lasque  nominationes  ,  prasfentatio- 
nes,  inftitutiones  ,  &  confirmationes  per  modernum  ,  &  pro  tempore 
exiftentem  Barguantise  Ducem  ,  ac  modernum  ,  &  pro  tempore  exif- 

tentem Adminiftratorem  ,  feu  Magiftrum  praefatos  ut  prsemititur  faci- 
cndas  vim  validaram  efficatium   apoftolicarum  inftitutionum  habere, 
ita  quod  liceat  militi  ad  ipfam  práscèptoriàm  fie   ereclam  per  di£him 
modernum  ,  &  pro  tempore  exiftentem  Ducem  Barguantias  prsefenta- 
to  ,  nominato  ,  ac  per  modernum  ,  &  pro  tempore  exiftentem  di&i  mi- 
litiae  Adminiftratorem  ,  feu  Magiftrum  in  ea  inftituto  cadente  ,  vel  de- 
cedente  diétae  Ecclefiae  Sancli  Andreae  Recl:ore  ,  feu  Ecclefiam  ipfam 
San<£li  Andreae  alias  quomodolibet  dimitente ,  &  illa  quovis  modo  va- 
cante  etiam  apud  Sedem  prxdictam  illius  bonorum  eidem  erectae  p  re- 

ceptor iae  pro  illius  dote  applicatorum  ,   &  appropiatorum  corporalem 
poífeíllonem  per  fe  ,  vel  alium  ,  feu   alios  própria  aucloritate  libere 
aprehendere ,  illorumque ,  &  alios  ipíius  Eccleílae  Sancli  Andrea:  fru- 
<5tos  ,  redditus ,  &  proventos  infuos,  &  preccptoriac  ere£re  hujufmo- 

di ufus,  &  utilitate  convertere  ordinarij  loci ,  &cujufvis  alterius  licen- 
tia  fuper  hoc  minime  requiíita.     Ipfamquc  preceptoriam  tam  hac  pri- 

ma vice  ab  ejus  primacva  ereclione  hujufmodi ,  quam  pro  tempore  va- 
cantem per  qucmcumque  etiam  a  fede  prasdiíra   íine  ejufdem  moder- 

ni ,  &  pro  tempore  exiftentis  Ducis  Barguantise  fpeciali  ,  &  expreflb 
confenfu  impetrari  non  políe  ,  ac  omnes  impetrationes  ,  3c  conceífíoncs 
de  illa  etiam  à  fede  predicla  aliter  faclras  nullas ,  irritas,  invalidas,  & 
inanes,  nulliuíquc  roboris,  vel  momenti  fore ,  necnon  applicationem, 
&  appropriationem    prediéfcis  tamquam  realiter   crFeétom   íbrtitas  fub 
quibuivis  generalibus  ,  vel  fpecialibus  revocationibus  ,  &  fulpcnfioni- bui 



da  Cajá  Tical  T  ortngue^a.  \6  3 
bus  unionum  .  anncxionum ,  &:  incorporationum  ,  &  applicationum  re- 
gulis  ,  ac  eonílitutionibus  ,  voluntatibus  ,  decretas  ,  &  quibufvis  dilpo- 
fitionibus  pernos,  &  fedem  prardiclam  laclis ,  cediclis,  aefaciendis, 
&  edendis  etiam  li  de  eis  de  verbo  ad  verbum  fpecialis ,  fpecifica  ,  & 
expreífa  mentio  fieret  nullatenus  comprehendi ,  ficque  pcrquoícumque 
Juuices  Ordinários  delegatos  ,  &  fub  delega  tos  etiam  Saneias  Romana; 
Eccleíiae  Cardinales  ,  è  caufarum  palatij  apollolici  Auditores  in  Roma- 

na Cúria,  év  extra  eam  in  quavis  inllantia  judicari  ,  &  interpetrari  de- 
bere  fublata  eis,  &  corum  cuilibet  quavis  aliter  fentenciandi ,  decla- 
randi  ,  judicandi ,  &  interpetrandi  facultate ,  ae  quiequid  lecus  fuper 
bis  a  quoquam  quavis  auecoritate  ícienter  ,  vel  ignoranter  eontigerit 
atentari  irritum  ,  &  innane  decernimus ,  &  declara  mus.     Quocirca  Ve- 
nerabilibus  fratribus  noílris   &  Vifenf.  ac  Lamacenf.  Epifco- 
pis  per  apoílolica  leripta  mandamus ,  quatenus  ipíi ,  vel  duo,  aut  unus 
eorum  per  fe  ,  vel  alium  ,  feu  alies  pradentes  li  teias  ,  &  in  eis  conten- 

ta quazeunque  ubi ,   óc  quando  opus  fiicrit ,  ac  quotiens  pio  parte  Du- 
as ,  ac  Adminiílratoris,  feu  Magiftri  piadictorum ,  necnon  militis  prae- 

ceptoriam  ipfam  pro  tempore  obtinentis ,  leu  alicujus  eorum  dcluper 
úierint   rcquiiiti  folemniter  publicantes  ,   eifque   in  prsemiíEs  eíticaeis 
dcfeníionis  praefídio  aííiílentes  laciant  aucloritate  noltra  literas  ,  &  in 
eis  contenta  hujufmodi  firmiter  obfcrvari  ,  ac  íingulos  quos  ipfa;  lite- 
rx  concernunt  illis  paciíicò  gaudere  non  permitentes  cos  defuper  per 
quoleunque  contra  piaTentium  tenore  quemodolibet  moleílari ,  iplum- 
que  militem  ad  dictam   crecTain  prarceptoriam   per  Ducem  Patronum 
pio  tempore  electum  ,  nominatum  ,  Sc  prelentatum ,  ac  per  Adminiítra- 
torem  ,  leu  Magiítrum  praefatos  inílitutum  ,  &  coníirmatum  in  corpo- 
ralem  polfeílionem  creche  prseceptorias  hujufmodi  ,    ac  illius  virium, 
Sc  pertinentiarum   univerforum  inducant  eadem  aucloritate  noftra  ,  & 
induclum  defendat  amoto  ab  ea  cedente ,   vel  decedente  moderno  pra> 
ratse  Eccleíiae  Sancli  Andreas  Reflore  ,  feu  Ecclefiam  ipfam  Sancli  An- 
drex  alio  quovis  modo  dimitente  quolibet  illicito   detentore  ,  faciant- 
que  fibi  de  iplbrum  bonorum  pro  illius  dote  applicatorum  ,  acalijs  il- 

lius   liuclibus  ,  redditibus ,  proventibus  ,  juribus ,   &  obvenrionibus , 
univerlis  integre  refpondcri  :    Contradictcres   per  cenfuram  ecclcíiaíti- 
cam  appellatione   poílpoílta  compefeendo  ,   invocato  etiam  ad  hoc  íi 
opus  fuerít  auxilio  brachij  fccularis  :    non  obílantibus  Conílitutioni- 
bus  ,  Sc  Ordinationibus  apoílolicis  ,  ac  omnibus  illis  quas  pncíatus  Leo 
Práedecefíbr  in  diclis  fuis  literis  voluit  non  obftare  ,  caeterisque  con- 
trarijs  quibufcumquc  ,  aut  íi  aliquibus  communiter,  vel  diviíim  ab  ea- 

dem íit  fede   indultum    quod  .interdici  ,   fufpendi  ,  vel  excomunicari 
non  poííint  per  literas  apoíloHcas  non  facientes  plenam ,  &  expreílam 
ac  de  verbo  ad  verbum  de  indulto  hujufmodi  mencionem.     Nulli  ergo 
omnino   hominum  liccat  hanc  paginam  noftrarum  ereclionis,  creatio- 
nis  ,  inítitutionis  ,  applicationis  ,  appropriationis ,  concellionis  ,  decre- 
ti  ,  dcclarationis ,  &  mandati  infringere,  vel  ei  aufu  temerário  contrai- 
tfft     Si  quis  autem    hoc   atentare  prasfumpferit  indignationem  Omni- 
potentis  Dei,  ac  Beatorum  Petri,  &Pauli  Apoftolorum  ejus  fenove- 
nt  incurfurum.     Dat.  Roma:  apud  Sancluni  Petrum  anno  Incarnatio- 
Tom.lV.  X  ii  nis 
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nis  Dominicas  milefimo  quingentefimo  trigefimo  fexto ,  quarto  Calen- 

das Junij.     Pontificatus  noftri  anno  fecundo. 

Proceffo  porque ,  citadas  as  partes ,  foy  dado  o  tranfumpto  na  Corte 
de  Roma  da  referida  Bulia  do  Papa  Paulo  III.   Ejlã  authen- 

tico  tirado  do  Cartório  de  Tlwmar  no  livro  das  Bulias 

das  Commendas  da  Cajá  de  Bragança  pag.  $$. 

^j  T  N  nomine  Sandtas  &  individuas  Trinitatis  Patris  ,  &  Filij  ,  &  Spiri- 
LNUITj.  I  54*  JL  tus  Sandti  amen.  Noverint  imiveríi ,  &fínguli  hoc  praèfens  publi- 

An.  1537.  cum  tranfumpti  inftrumentum  le&uri  ,  &  audituri  quod  nos  Jacobus 
Puteus  júris  utriufque  Doctor  ,  Canonicus  Sabinenf.  Reverendiífimi 
Domini  Domini  Cúrias  Caufarum  Cameras  Apoftolicas  Generalis  Au- 
ditoris  Romanasque  Cúrias  Judieis  Ordinarij  locum  tenens  ad  Illuftrífi- 
mi ,  &  Sereniffimi  Principis  ,  &  Domini  Domini  moderni  Ducis  Bar- 
guantias  ,  &  Guimarães  principal  is  inftantiam,  &  requiíitionem  omnes, 
&fingulos  fua  communiter ,  vel  diviíim  intereíTe  putantes,  eorumque 
Procuratores  íl  qui  tunc  erant  in  Romana  Guria  pro  eifdem  ad  vi- 
dendum  ,  &  audiendum  infraferiptas  literas  apoftolicas  Sancliííimi  in 
Chrifto  Patris  ,  &  Domini  noftri  Domini  Pauli  Divina  Providentia 
Papas  III.  ejus  vera  Bulia  plúmbea  cum  cordelis  cericeis  rubei  ,  cro- 
ceique  coloris  more  Romana?  Gurias  impendentibus  bullatis  produci , 
recipi ,  &  poftquam  produétas  fuerint  ad  videndum ,  &  ad  audiendum 
ipfas  traníumi  exemplari  publicari ,  &  in  publicam  formam  redigi  man- 
dari ,  autoritatemque  &  decretum  dietas  Cúrias  per  nos  interponi ,  vel 
dicendum  ,  &  caufam  íiquam  habeant  rationabilem  quare  prasmifla 
fieri  non  debeant  alegandum  per  audientiam  publicam  literarum  con- 
traditarum  Domini  noftri  Papas  citari  fecimus ,  &  mandavimus  ad  cer- 
tum  peremptorium  terminum  competentem  videlicet  ad  diem  ,  &  ho- 
ram  infraferiptos  quibus  advenientibus  comparuit  in  judicio  legitime 
coram  nobis  providus  vir  Magifter  Petrus  domenefius  Glericus  Terra- 
conencis  Dioec.  Sancliííimi  Domini  noftri  Papas  Cubicularius  ejufdem 
IlluftriíTimi  Domini  Ducis  Procuratore  ut  aíTeruit  &  eo  nomine  procu- 
ratorio ,  &  certas  literas  citatorias  in  dieta  audiência  noftro  de  manda- 

to executas  facTro  reportavit  citatorumque  in  eifdem  contentorum  non 
parentium  contumaciam  acufavit  ,  ipfofque  contumaces  reputari  ,  & 
in  eorum  contumaciam  nonnullas  literas  apoftolicas  di£H  San£Hflími 
Domini  noftri  Domini  Pauli  Papas  III.  ereclionis  parrochialis  Eccle- 
fías  Sandti  Andreas  de  Villaboa  de  Quiriz  Portucalenf.  Dioec.  in  prasce- 
ptoriam  militias  Jefu  Chrifti  diclo  Illuftriílimo  Domino  Domino  Du- 
ci  conceíTum  fanas  quidem  ilefas,  &  omni  prorfus  vitio,  &  fufpitione 
carentes  facto  rcaliter  ,  &  in  feriptis  exhibuit  ,  atque  producit  quas 

traníumi,  exemplari,  publicari,  &in publicam  formam  redigi  manda- 
ri ,  aucloritatemque  &  decretum  per  nos  interponi  inftanter  poftulavit. 
Nos  tunc  Jacobus  locum  tenens  prasfatus  diclos  citatos  non  compa- 
rentes  reputavimus  prout  erant  quoad  afrum  ,  &  terminum  hujufmo- 
di  juftitia  fuadente  contumaces ,  &  in  eorum  contumatiam  dietas  lite- 

ras 
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ras  apoftoiicas  admamis  noítras  recipimus,  illafque  vidimus  •  tenuimus, 
Legimus,  &diligenter  ioTpeximus.  Etquia  hujulmodi  literas  fanas,  in- 

tegras, &omni  prorfus  vitio  ,  &  fufpitione  carere  reperimus,  id  cir- 
co ad  dicli  Illuftriffimi  Domini  Domini  Ducis  Barguantix  principalis 

inllantiam  illas  per diferetum  viram  Magiftrum  Joanncm  Jacobum  buc- 
cam  dieta:  Curtas  Caufaram  Camere  apoftolica:  Notarium ,  &  feribam 
inrralcriptum  tranfumi  ,  &exemplari,  ac  in  publicam  traníumpti  for- 

mam redigi  fecimus ,  &  mandavimus  volentes  &  autoritate  di£re  Cu- 
rial deeernentes  quod  prefenti  noftro  tranfumpto  publico  ,  &  csetero 

&  in  antea  tam  in  Romana  Cúria  ,  quam  extra  ubicunque  locorum  in 
judicio  ,  &  extra  ítetur  ,  illique  &  exhibeatur  talis  ,  &  tanta  fides  qua- 
lis ,  &  quanta  diais  originalibus  literis  inferius  incertis ,  &  cum  pre- 
fenti  tranfumpto  aufeultatis  ,  &  collationatis  data  fuit  ,  &  adhibita , 
daturque  &  adhibetur ,  feu  daretur  ,  &  adhiberetur  fi  in  médio  exhibi- 
ÈC  forent ,  aut  oftenfa:.  Hujulmodi  vero  literarum  tenor  de  verbo  ad 
verbum  fequitur ,  &  eft  talis  videlicet.  Paulus  Epifcopus  Servus  Ser- 
vorum  Dei  ad  perpetuam  rei  memoriam  &c.  ut  fupra.  Quibus  omni- 
bus  ,  &  fingulis  tamquam  rite ,  &  legitime  faclis  autoritatem  ,  &  de- 
cretum  dicla:  Cúria:  ,  atque  noftrum  duximus  interponendum  ,  &  in- 
terpofuimus  prout  interponimus  prefentium  per  tenorem.  In  quorum 
omnium  ,  &  íingulorum  fidem  ,  &  teftimonium  premifíbrum  prefentes 
literas  ,  five  praefens  publicum  tranfumpti  inftrumentum  exinde  fieri , 

&  per  Notarium  noftrum  tnfraferiptum ,  &  dic~re  Curiae  feribam  fub- 
feribi ,  &  publicari  mandavimus  ,  íigilique  dic~re  Curiae  çaufarum  Ca- mere apoftolica:  quo  utimur  juífimus ,  &  fecimus  apenfione  communi- 
ri.  Datum ,  &  acram  Romae  in  palatio  çaufarum  apoftolico  in  quo 
noftra  reddi  folent  mane  hora  audientia:  çaufarum  confueta  ad  noftra 

redendum  .  &  caufas  audiendum  in  loco  noftro  folito  ,  &  confueto  pro 
tribunali  fedente  fub  anno  a  Nativitate  Domini  milcíimo  quingentefi- 
mo  trigefimo  feptimo  inditione  decima  die  vero  vigefima  tertia  men- 
íis  Martij.  Pontificatus  Sancliffimi  in  Chrifto  Patris ,  &  Domini  nof- 
tri  Domini  Pauli  Divina  Providentia  Papas  III.  anno  tertio.  Prefen- 
tibus  ibidem  diicretis  viris  Magiftris  Felippo  de  Quintales  &  Automo 
de  Grangia  dieta:  Cúria:  Çaufarum  Camere  Apoftolica:  Notarijs  ,  & 
coram  nobis  feribis  teílibus  ad  premida  vocatis ,  atque  rogatis. 

Bulia 
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Bulia  do  Papa  Julio  III.  porque  concede  a  infiancia  do  Duque  D, 

Theodofío  I.  que  das  quinze  Igrejas  de/tu  Padroado,  que  eraÔ 
criadas  Preceptorias  na  Ordem  de  Chrijlo  pela  Jupplica  delRey 

D.Manoel ,  e  do  Duque  D.  Jayme,  que  de  quatro  (cujas  rendas 

crejceraõ  tanto  ,  que  podem  bqftar  para  mais  de  hum  a  P  recepto- 
ria  )  poffa  repartir  tantas  quantas  lhe  parecer  de  cada  hum  a 

quando  vagarem  ,  com  ccnjentimento  do  Mejire  ,  ou  xAdminifira- 
dor  da  dita  Ordem  5  e  que  a  Commenda ,  que  ficar  com  a  invoca* 

çad  daquella  Igreja  ,  fique  com  a  mayor  parte  da  renda  5  que  ca- 

da huma  das  outras  ,  que  delias  Je  criarem ,  e  que  os  Commenda- 
dores  das  Commendas  novamente  criadas  ,  fere w  obrigados  a  con- 

tribuir pro  rata  nos  encargos  delia.  Dito  livre  das  Bulias  pag.$K 

jE^lim.   I  çç/'  Ulius  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei.     Ad  perpetuam  rei  memo- *  1        J  riam-     Ex  injuncTo  nobis  deluper  meritis   licet  imparibus  apoíloli- 
'  *"*•  cíc  fervitutis  ofício  votis  perquas  fidelium  quorumlibet  prasfertim  fub regularibus  militijs  Domino  militantium  ftatus  profpere  confervetur, 

&  falubriter  dirigatur  libenter  annuimus ,  eaque  favoribus  profequimur 
opportunis.  Dudum  íiquidem  felicis  recordationis  Leo  Papa  X.  Prae- 
deceífor  nofter  ut  poítquam  in  militia  Jefu  Chriíti  Ciftercienfis  Ordi- 
nis  in  Portugalliae ,  &  Algarbiorum  Regnis  ad  ciFectum  ut  pro  tempo- 
re  cxiílens  eorundem  Regnorum  Rex  in  afliduis  beliis  quse  contra  íí- 
dei  Catholicas  hoftes  continuo  gerebat  ,  &  ex  tunc  gerere  intendebat 
auxilio  militum  in  ipfa  militia  pro  tempore  exiílentium  aliquid  releva- 
men  iliciperet  aut  ex  certis  alijs  tunc  cxprefíis  cauíis  quair.plurcs  parro- 
chiales  Ecclefias  in  praxeptorias  ex  quarum  frucUbus ,  redditibus,  & 
proventibus  remanente  certa  côngrua  portione  pro  íingulis  earundem 
Eccleíiarum  RecToribus  prasfati  milites  comode  fuítentari  poíTent  ere- 
xerat  ,  &  inítituerat  ,  ad  máximos  labores,  &  expenlas  perquondam 
Jacobum  Barguantia;  Ducem  tunc  in  humanis  agentem  ex  expugnatione 
deAzamor,  &  nonnullarum  aliarum  terrarum  Africas  ab  infidelium  ma- 
nibus  crepiendarum  fubceptos ,  &  factas  debitum  refpcclum  habens , 
tot  alias  ejuídem  militia  praceptorias  ,  quot  infra  annum  ex  tunc 
coinputandum  ,  &  fub  invocationibus  de  quibus  fibi  videretur  ,  pro 
militibus  militia  hujufmodi  per  eum  ,  &  fucceíTores  fuos  Duccs  Bar- 

guantia  pro  tempore  exiítentes  ipílus  militia-  Magiftro  ,  feu  Adminif- 
tratori  pro  tempore  exiftenti  prafentandis  erexit ,  &  inílituit ,  ac  bona, 
&jura  quindecim  ex  centum  parrochialibus  Eccleíijs ,  &  ultra  de  jure 
patronatus  Jacobi  Ducis  ,  8z  fucceíTorum  pradiclrorum  exiílentibus  per 
eum  infra  diclum  annum  fpecificandis  portione  faltem  fexaginta  duca- 
torum  pro  íingulis  illarum  recloribus  refervata  ab  cifdem  Eccleíijs  per- 

petuo feparavit ,  &  dimembravit ,  illaque  íle  feparata  ,  &  dimembrata 
praxeptorijs  ipíls  pro  carum  dotibus  juxta  ordinatienem  dicTi  Jacobi 
Ducis  defuper  faciendam   perpetuo  applicavit ,  &  appropriavit ,  ac  ei- dem 
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dem  Jacobo  ,  &  pro  tcmporc  cxiítcnti  Duci  Barguantia:  íuos  familia- 

res ,  «S:  fervitores  in  ejufdem  militia:  milites  Magiííro  ,  leu  Adminiltra- 
tori  praeiàcto  ad  ultimo  dietas  erectas  praeceptorias  quotiens  illas  va- 

care contigeret  nominandi  ,  &  praefentandi  inter  alia  fàcultatem  con- 

cefCt  per  luas  literas  prout  in  illis  plenius  continctur.  ("um  autem 
licut  exhibita  nobis  nuper  pro  parte  diledH  filij  nobilis  viri  Thcodoíij 
Ducis  Barguantia:  petitio  continebat  fruchis  ,  rcdditus  ,  &  proventus 
nonnullarum  praeceptoriam  de  jure  patronatus  hiijiifinodi  exiftentium 
adeo  benedicente  Domino  fuper  excreverint ,  quod  illi  etiam  ad  illo- 
rum  ejufdem  militia:  militum  fubftentationcm  côngrua:  fuppetant,  & 
i\  eidem  Theodoíio  Duci  rruérus,  rcdditus,  &  proventus  quatuor ,  aut 
quinque  praxeptoriarum  militia;  hujufmodi  de  diclo  jure  patronatus 
exiftentium  cum  primum  illas  vacare  contigerit  perpetuo  dividendi,  & 
eos  alijs  militibus  militia:  hujufmodi  afTignandi  facultas  concederetur 
ex  hoc  profecto  militia:  decori  ,  <S:  militum  eorundem  augmento  non 
modicum  confuleretur  ,  ipfeque  Theodoíius  Dux  erga  fervitores  ,  & 
familiares  fuos ,  quorum  ingenti  numero  gravatus  exillit  fe  poífe  red- 
dere  gratiofum.  Quare  pro  parte  ejufdem  Thcodoíij  Ducis  alferentis 

i"c.  diéti  Jacobi  Ducis  natum  exiftere  nobis  fuit  humiiiter  fupplicatum , ut  fru&us  ,  redditus  ,  &  proventus  prefácios  ,  ut  prsefertur  dividendi , 
ac  eos  dietas  militibus  aíTignandi  licentiam  concedere  ,  aliafque  inpfse- 
miílis  opportune  providere  debenignitate  apoítolica  dignaremur.  Nos 
igitur  praefatum  Theodofium  Ducem  a  quibuíVis  excomunicationis , 
fufpeníionis ,  &  interdicli  ,  aliifque  ecclefíafticis  fententijs  ,  fenfuris  ,  & 
penis  a  jure  ,  vel  ab  homine  quavis  occaíione  ,  vel  caufa  latis  íiquibus, 
quomodolibct  innodatus  exiftit ,  ad  efeclum  prnefentium  duntaxat  con- 
íequendum  harum  ferie  abfolvcntes ,  &  abfolutum  fore  cení entes  ,  nec- 
non  literarum  veriorem  tenorem ,  &  praxeptoriarum  prardiclaiuin  qua- 
litates ,  &  annuos  valores  prsefentibus  pro  cxpreííis  habentes  hujufmo- 

di fupplicationibus  inclinati  eidem  Theodoíio  Duci  ut  de  confenfu  di- 
Iccli  Hlij  moderni  Magiftri  magni  nuncupati  ejufdem  militia:  remanen- 
te  tamen  côngrua  ,  Sc  pinguiori  portione  ipíis  praxeptorijs  a  quibus  di- 
viiio  hujufmodi  fiet  fruclus  ,  redditus  ,  &  proventus  quatuor  ,  aut 
quinque  praxeptoriarum  militia:  hujufmodi  per  eum  íimul  ,  vel  fuc- 
ceííive  eligendam  de  dito  jure  patronatus  exiftentium  ad  prajfcns  va- 
cantium  ,  aut  cum  primum  illas  pcrcclfum,  vel  deccíTum  dilecTorum 
fliorum  modernorum  ipfarum  praxeptoriarum  Praxeptorum  cas  ad 
praefens  obtinentium  íimul  ,  vel  fueceífive  vacare  contigerit  eis  nunc 
prout  cx  tunc  &  contra  ,  aut  etiam  ex  nunc  ipforum  Praxeptorum  vi- 
ta  durante  de  illorum  tamen  confenfu  arbítrio  fuo  perpetuo  divide- 
rc ,  illolquc  poítquam  divifi  fuerint  utpra:fertur  tot  quot  libi  videbi- 
tur  militibus  ejufdem  militia:  per  eum  pra:fato  Magiííro  nominandis  , 
&  prxfentandis ,  ita  quod  ipíi  milites  in  fupportatione  onerum  cifdem 
praxeptorijs  pro  tempore  incumbentium  pro  rata  contribucre  debeant 
pro  fuo  libero  arbitrio  aflinare  libere  ,  &  licite  valeat  autoritate  apof- 

tolica tenore  pra.íentium  ex  certa  noítra  feientia  licentiam  concedimus, 
&:  facultatem.  Non  obftantibus  apoftolicis,  ac  in  Provincialibus  ,  (Sc 
Sinodalibus  Coniilijs  ediclis  gcneralibus  ,  vel  fpecialibus  Conítitutio- 

ii  bus 
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nibus  ,  &  Ordinationibus  ,  necnon  militise  ,  &  ordinis  praedi&orum  ju- 

ramento confirmationc  apoftolica  ,  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis 
ftatutis  ,  &  confuetudinibus  ,  ac  ftabelimentis  ,  ufibus  ,  &  naturis  ,  cx- 
terifque  contrarijs  quibuícumque.  Nulli  ergo  omnino  hominum  li- 
ceat  hanc  paginam  noite  abfolutionis ,  &  conceflionis  infringere ,  vel 
ei  aufu  temerário  contraire.  Siquis  autem  hoc  atentare  prsefuniplerit, 
indignationem  Omnipotentis  Dei ,  ac  Beatorum  Petri ,  &  Pauli  Apoí- 
tolorum  ejus  fe  noverit  incurfurum.  Datum  Romse  apud  Sanclum 
Petrum  anno  Incarnationis  Dominicse  milefimo  quingenteíimo  quinqua- 
geíimo  primo.    Oclavo  Idus  Maij.  Pontificatus  noílri  anno  fecundo. 

Carta  delKey  D.  Seba/iiaÕ  ,  como  Governador  ,  e/  perpetuo  *Admi' 

nijlrador  da  Ordem  Militar  de  Chrifto  ,  Jobre  a  divifao  ,  que  o 

Duque  de  Bragança  Dom  Theodofto  I*fez  da  Commenda  de  S. 

Bartholomeu  do  Rabat,  em/ete  Commendas  ,  em  virtude  dafa* 
culdade ,  que  lhe  concedeo  o  Papa  Juho  III,  EJlá  no  ̂ Archivo 

da  dita  Cafa  em  hum  livro  authentico  das  Bulias  das  Commendas 

delia  a  pag.  42  ver/. 

Num.  I  ̂   6 .  T"\  Om  Sebaftiaó  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  e  dos  Algar- jLJ  ves  daquem  e  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  ,  e  da  Con- 

An.  i))/*       quifta  navegação  comercio  da  Ethiopia  Arábia  Perlia  e  da  índia.    Co- 
mo Governador  e  perpetuo  Adminiftrador  que  fou  da  Ordem  e  Cava- 

laria do  Mcftrado  de  Nofíb  Senhor  Jezu  Chrifto  faço  faber  aos  que  ef- 
ta  minha  Carta  virem  que  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança  e  Bar- 

celos meu  muito  amado  e  prezado  primo  me  fez  a  petição  ieguinte. 
Muito  alto  e  muito  poderozo  Senhor  D.  Theodozio  Duque  de  Bra- 

gança e  de  Barcelos  Faço  faber  a  V.  Alteza  que  pelo  Santo  Padre  Pa- 
pa Júlio  III.   me  foy  concedido  que  das  Comendas  que  fe  inílituiraó  , 

e  ordenarão  pelo  Papa  Leo  X.  a  inftancia  de  EIRey  D.  Manoel  voífo 
vizavo  que  fanta  gloria  aja  dos  bens  e  frutos  que  fe  difmembraraó  das 
quinze  egrejas  do  meu  padroado  e  fe  unirão  e  imcorporaraó  e  aplicarão 
aa  Ordem  de  Nolfo  Senhor  Jezus  Chrifto  eu  podcfe  dividir  quatro  ou 
finco  Comendas  e  repartir  os  frutos  e  rendimentos  de  cada  huã  delias 
e  fazer  dos  ditos  fruitos  e  rendimentos  as  comendas  que  me  bem  pare- 
fece  e  aprezentar  a  ellas  a  Cavaleiros  profeços  da  dita  Ordem  que  no- 
mcafe  com  tanto  que  a  comenda  que  fkafc  com  a  invocação  da  Igreja 
matris  de  cujos  bens  fruitos  ,  e  rendimentos  fe  ordena lcm  as  comendas 
fobreditas  folfe  demayor  rendimento  que  cada  hua  das  outras  Comen- 

das dando  V.  A.  aííi  o  feu  confentiment©  como  Governador  e  perpe- 
tuo Adminiftrador  que  hc  da  dita  Ordem  e  Cavalaria  de  NoíTo  Senhor 

Jezu  Chrifto  fegundo  mais  inteiramente  fe  contem  na  Bulia  do  Santo 
Padre  Júlio  III.  ho  que  com  cfta  fe  ofterece  e  porque  na  Comenda  de 
S.  Bertholameu  de  Rabal  em  termo  da  Cidade  de  Bragança  do  Bifpado 

de  Miranda  que  vagou  por  falicjménto  de  Pêro  Vafqucs  ultimo  pofui- 
dor  da  dita  Comenda  que  he  hua  das  ditas  Comendas  que  fe  inftituiraõ 

dos 
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dos  bens  e  fruitos  das  ditas  quinze  Igrejas   do  meu  padroado  queria 
u/ar  da  dita  faculdade  e  graça  do  Santo  Padre  e  dividir  os  finitos  da 
dita  Igreja  de  S.  Bertholameu  de  Rabal  que  íegundo  comum  ellima- 
ç.ió  ralem  de  renda  cada  hum  anno  quatrocentos  e  ílncoenta  mil  reis 
a  tora  os  cultos   aciiílu  irados  a  que  chamaó  emeargos  velhos  a  que  os 
rendeiros  íempre  ficaó  obrigados  quando  a  dita  Comenda  fe  arenda.  A 
qual  divifaó  dos  ditos  quatrocentos  e  ílncoenta  mil  reis  que  valem  o 
fruto  da  dita  Igreja  de  S.  Bertholomeu  em  cada  hum  anno  queria  fa- 

zer em  quarenta  parteí;  e  meya  em  cada  huã  das  quaes  fe  montão  des 
mil  reis  c  que  quatro  partes  delias  que   faó  quarenta  mil  reis  fe  apli- 
caiem  ao  Vigário  da  matris  emtrando  niílb  os  vinte  e  quatro  mil  reis 
que  ora  temos  quais  quarenta  mil  reis  que  ora  tem  fe  liaõ  de  dar  ao 
dito  Reclor   em  cada  hum  anno  comforme  a  detriminaçaõ  que  fe  to- 

mou por  mandado  de  EIRey  voíTo  Vi  favo  que  fanta  gloria  aja  fobre 
as  porções  que  haó  de  haver  os  Red!  ores  das  Igrejas  das  Comendas  no- 

vas ila  dita  Ordem  e  que  des  partes  e  mea  que  faó  cento  e  íinco  mil 
reiz  fe  aplicafem  a  huã  Comenda  que  fera  a  mayor  da  invocação  da  di- 

ta igreja  de  S.  Bertholomeu  de  Rabal  e  que  féis  partes  que  laó  icím- 
ta  mil  reis  fe  applicafem  a  outra  Comenda  da  invocação  de  S.  Louren- 

ço ,   e  que  as  vinte  partes  que  ficaó  que  faó  duzentos  mil  reis  fe  apli- 
cafem a  cinco  Comendas  iguaes  de  quatro  partes  cada  huã  que  íaó  qua- 

renta mil  reis  hua  da  invocação  de  S.  Clava ,  outra  da  invocação  de  S. 
Maria,  outra  da  invocação  de  S.  Lourenço  da  pedifqueiro  ,   outra  da 
invocação  deS.  Vicente  deCradamil,  e  outra  da  invocação  deS.  Johaó 
de  maneira  que  de  toda  a  maifa  da  renda  dos  fruitos  da  dita  Igreja  de  S. 
Bertholameu  de  Rabal  exceta  a  parte   e  porção  do  Vigário  delia  fe  fi- 
zefem  por  todas  fete  Comendas  e  que  a  parte  da  renda  que  a  cada  huã 
de! las  fe  aplicafe  por  eíta  repartição  ficafe  a  cada  huã  das  ditas  fete  Co- 

ntendas para  Íempre  por  nome  de  certa  cota  a  refpeito  do  que  a  maia 
da  renda  da  dita  Igreja  render  ao  todo  de  modo  que  a  Comenda  da  in- 
rocaçaó  de  S.  Bertholameu  de  Rabal  ouvefe  de  dotte  e  porção  apro- 

priada para  fempre  des  e  mea  dos  rendimentos  dos  fruitos  da  dita  Igre- 
ja lem  fe  dizer  que  a  dita  Comenda  hc  inílituida  em  certa  quantia  de 

dinheiro  fenaó  que  hc  inílituida  nas  des  partes  e  mea  dos  fruitos  da  dita 
ia  e  por  a  mefma  maneira  as  leis  comendas  que  ficai  em  fe  ouvefeni 

por  inftituklas  na  poríaó  e  parte  dos  fruitos  que  lhe  por  a  repartição- 
aíima  dita  fofe  aplicada  de  modo  que  o  que  ao  diante  crefer  ou  min- 

guar em  toda  a  maia  dos  rendimentos  da  dita  Igreja  de  S.  Bertholameu 
de  cujos  fruitos  exceta  a  porção  do  Vigário  como  dito  hc  fe  inífitui- 
fem  as  ditas  fete  Comendas  creícce  ou  minguafe  a  cada  hua  delas  fol- 
do  a  livra  da  cota  que  ao  refpeito  dagora  Íegundo  adita  repartição  fo- 

rem erigidas  e  inítituidas  e  poíto  que  na  bula  do  Santo  Padre  fe  con- 
them  que  os  Comendadores  que  forem  das  ditas  Comendas  feraÔ  obri- 

gados a  comtribuir  pro  rata  para  os  cultos  e  emeargos  da  dita    I-  i 
de  S.  Bertholameu   e  fuás  anexas  toda  via  porque  a  dita  Igreja  matris  e 
anexas  poderiaó  receber  detrimento  no  ferviço  e  fabrica  leoque  folie 

:íTario  para  asdefpezas  ordinárias  meudas  ftíouVeíe  deareôadàr  de 
^>k\.\  híí  dos  fete  Gomendadofes  das  ditas  Comendas,  procurarei 

Tom.  IV.  V  ito 
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c.Teito  c  com  parecer ,  e  confentimento  do  prelado  fe  ordene  que  aia 
certa  renda  em  cada  hum  anuo  que  fe  aparte  e  tire  de  toda  a  maia  do 
rendimento  da  dita  Igreja  Matris  de  S.  Bertholameu  do  Rabal  e  de 
fuás  anexas  de  que  fe  ordenaõ  e  inftituem  as  ditas  fete  Comendas  para 
a  fabrica  e  defpezas  meudas  da  dita  Igreja  j  anexas ;  e  alem  diílb  fica- 

rão os  ditos  Comendadores  obrigados  cada  hum  por  fua  parte  as  def- 
pezas mayorcs ,  e  extraordinárias  das  ditas  Igrejas  e  afim  a  pagarem  em 

cada  hum  anno  aos  Capelães  das  ditas  Igrejas  anexas  o  mantimento  e 
porção  que  pelo  Prelado  lhes  for  ordenado  o  qual  mantimento  e  por- 

ção dos  ditos  Capelães  das  Igrejas  anexas  fe  apartarão  e  tirarão  outroít 
dê  toda  a  maia  do  rendimento  da  dita  Igreja  matris  e  anexas  na  manei- 

ra que  aíima  he  dito  que  fe  aparte  e  tire  a  renda  que  em  cada  hum 
anno  fe  ha  de  tirar  para  a  fabrica.  Peço  a  V.  Alteza  que  aja  por  bem 
eíh  divifaó  e  repartição  dos  fruitos  da  dita  Igreja  de  S.  Bertholameu 
de  Rabal  exceta  a  parte  e  porção  do  Vigário  nas  ditas  fete  Comendas 
pela  maneira  aíima  dita  e  dar  a  ella  feu  confentimento  como  fe  reque- 
rc  pela  bulia  do  Santo  Padre  no  que  recebera  mercê ,  em  Lixboa  a 
xxvij  dagofto  de  T$$J.  E  viila  por  mim  a  dita  petição  e  forma  da 
bulia  do  Santo  Padre  Papa  Júlio  III.  de  que  nclla  fas  menção  ej  por 
a  divizaô  que  o  dito  Duque  fas  das  rendas  da  Comenda  da  Igreja  de 
S.  Bertholameu  de  Rabal  e  de  fuás  anexas  nas  Comendas  contheudas 
na  dita  petição  na  forma  e  maneira  e  com  as  condições  e  declarações 
que  fe  nella  conthem ,  e  dou  meu  confentimento  a  dita  divifaó  como 
fe  pela  dita  bulia  requere  para  que  tenha  inteira  força  e  vigor  e  fe 
cumpra  e  guarde  por  my  aííinada  e  afelada  com  o  feio  da  dita  ordem. 
Jorge  da  Coita  a  fes  em  Lixboa  a  x  de  Setembro  era  do  Naíimento  de 
NoíTo  Senhor  Jezu  Chriílo  de  1557.  Manoel  da  Coita  a  fez  eferever. 

RAINHA, 

O  Bifpo  do  Funchal  Francifcus* 

Carta  delRey  D.  Sebaftiaà  como  Governador  ,  e  perpetuo  Aâmí- 
niftrador  da  Ordem  Militar  de  Chrijlo ,  de  a p provação  /obre  a  di- 

vijao ,  que  o  Duque  de  Bragança  D.  Theodofw  I.  fez  da  Com- 
metida  de  Moreir as  em  três  Commenàas  ,  em  virtude  dafaculda- 

de  ,  que  lhe  conceàeo  o  Papa  Júlio  III.  a  primeira  com  a  invoca- 
ção da  Igreja  ,  ajegunda  a  Commenda  da  penjaõ  ,  e  a  outra  da 

invocação  de  Santiago  Doura ;  e  a  cada  huma  apropriou  a  porção^ 
que  fe  contém  na  Carta.  Ejhí  no  livro  das  Çommendas  da  Ca/à 
de  Bragança  pag.  4}. 

Num.  I  Ç7.  ~]P|^m  Sebaíliaô  por  graça  deDcos  Rey  de  Portugal  cdosAlgarves Au    1-Ç7       .9-^daqucm  c  dal  cm  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  e  da  Conquiila 
"'•      navegação  comercio  de  Ethiopia  Arábia  Perfia  c  da  índia.   Como  Go- 

vernador e  perpetuo  Adminiíhador  que  fou  da  Ordem  e  Cavallaria  do 

Mcilra- 
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Meftrado  de  NoíTb  Senhor  Jezus  Chrillo.     Faço  faber  aos  que  cita  mi- 
nha Carta  virem  que  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança,  e  de  Bar- 

celos  meu  muito  amado  e  prezado  primo  me  ies  a  petição  feguinte. 
Muito  alto  e  muito  poderozo  Senhor  Dcm  Theodozio  Duque  de  Bra- 

gança e  de  Barcellos  laço  faber  a  V.  A.  que  pelo  S.  Padre  Papa  Júlio 
111.   me  foi  concedido  que  das  Comendas  que  fe  inílituiraó  c  ordena- 

rão  por  o  Papa  Lcaó  deílmo  a  inllancia  dclRey  D.  Manoel  volb  vifa- 
bo  que    Tanta  gloria  haja  dos  bens  e  finitos  que  le  defmenbraraó  de 
quinze  Igrejas  de  meu  Padroado  e  fe  unirão  e  le  emeorporaraó  e  apli- 

carão aa  Ordem  de  N.  Senhor  Jezu  Chrillo  eu  podefe  dividir  quatro 
ou  finco  das  ditas  Comendas  c  repartir  os  frui  tos  e  rendimentos  de  ca- 

da htía  delias  e  fazer  dos  ditos  fruitos  rendimentos  as  Comendas  que 
me  bem  parecerem  e  aprezentar  a  cilas  os  Cavaleiros  profeífos  da  dita 
Ordem  que  nomeafe  com  tanto  que  a  Comenda  que  ncafe  cõmainvo- 
caçaÓ  da  Igreja  matris  de  cujos  bens  fruitos  e  rendimentos  fe  ordena- 

rem as  Comendas  fobreditas  fofem  de  mayor  rendimento  que  cada  hua 
das  outras  Comendas  dando  V.  Alteza  a  iílb  feu  confentimento  como 

Governador  e  perpetuo  Adminillrador  que  he  da  dita  Ordem  c  Cava- 
laria deXolTo  Senhor  Jezu  Chiillo  legundo  mais  inteiramente  fecon- 

them  na  bulia  do  Santo  Padre  Júlio  III.  que  com  eíla  fe  offerece  e  por- 
que na  Comenda  de  N.  Senhora  de  Moreira  em  termo  da  Villa  de  Cha- 
ves   no  Arcebilpado  de  Braga  que  vagou  por  falecimento  de  D.  Chrif- 

tovaó  Manoel  ultimo  pofTuidor  da  dita  Comenda  que  hc  hua  das  di- 
tas Comendas  que  fe  inílituiraó  dos  bens  c  fruitos  das  ditas  quinze  Igre- 
jas do  ir, eu  Padroado  queria  uzar   da  dita  faculdade  e  graça  do  Santo 

Padre  c  dividir  os  fruitos  da  dita  Igreja  deN.  Senhora  deMoreiras  que 
legundo  comum  cllimaçaó  valem  de  renda   em  cada  hum  anno  nove- 

centos mil  reis  a  fora  os  cuilos  acuítomados  a  que  chamaõ  emeargos 
velhos  a  que  os  rendeiros  fempre    ficaõ  obrigados  quando  a  dita  Co- 

menda fe  arenda  a  qual  divilàó  os  ditos  novecentos  mil  reis  que  valem 
os  fruitos  da  dita  Igreja  de  X.  Senhora  deMoreiras  em  cada  hum  anno 
queria  repartir  cm  duas  Comendas  alem  de  outra  que  por  bulia  do  San- 

to Padre  efta  ia  inflituida  de  íincoenta  mil  reis  nos  ditos  fruitos  que 
e  chama  a  Comenda  da  perrçaó  que  ja  cita  inítituida  e  difmembrada 
dos  ditos  fruitos  e  outra  de  cem  mil  reis  que  fejaó  aplicados  para  hua 
Comenda   da  invocação  de  Santiago  Doura  c  outra   da  invocação  da 
Matris  que  he  Xoíla  Senhora  de  AÍorciras.   A  qual  Comenda  da  matris 
feraõ   aplicados  todos  os  fruitos  c  rendimentos  delias  ora  crclaó  ora 
minguem  tirados  inteiramente  eprícipuos  os  ditos  cem  mil  reis  da  dita 
Comenda  de  Santiago  Doura  como  fe  tiraó  os  ditos  íincoenta  mil  reis 
da  Comenda  \.\.\  pençaõ  c  todos  os  cultos  e  emeargos  novos  e  velhos 

que  nas  ditas  igrejas  alíV  matris  como  anexas  ouver  e  os  quarenta  n  '1 
reis  que  fehaõ  de  dar  ao  Vigário  da  matris  em  cada  hti  anno  e  tirando 
nelas  os  vinte  quatro  mil  reis  que  ora  tem  os  quaes  corenta  mil  reis 
fehaõ  de  dar  ao  dito   Reitor  cm  cada  hua  comforme  aa  detriminaçaó 

que  fe  tomou  por  mandado  de  EIRey  vofo  Avo  que  fanta  gloria  aja 
(obre  as  porções  que  hao  daver  os  Reitores  das  Igrejas  das  Comendas 
novas  da  dita  Ordem  e  aíi  osítipendios  que  federem  aos  Capelaez  das 

Tom.  IV.  V  u  ann 



172    Trovas  do  Liv.  VL  da  Hiíioria  Çenealogica 

anexas  e  todos  os  outros  mais  curtos  da  fabrica  evizitaçóes  que  fe  man- 
darem fazer  na  dita  Igreja  Matris  e  anexas  os  pagara  inteiramente  o  Co- 

mendador que  for  da  Matris  íem  niHo  comtribuir  o  Comendador  da 
dita  Comenda  de  Santiago  Doura  que  hora  novamente  queria  que  fòf- 
íe  inílituida  na  dita  contia  de  cem  mil  reis.     A  qual  contia  fique  fem- 
pre  apropriada  para  dote  e  porção  da  dita  Comenda  de  Santiago  Dou- 

ra íem  niíTo  em  tempo  algum  poder  haver  quebra.     E  pofto  que  na 
bulia  do  Santo  padre  fe  conthem  que  os  Comendadores  que  forem  das 
ditas  Comendas  feraó  obrigados  a  comtrebuir  pro  rata  para  os  cuftos  e 
emcargoz  da  dita  Igreja  de  Santa  Maria  de  Moreiras  e  fuás  anexas ,  eu 
queria  que  a  dita  Comenda  de  S.  Thiago  ficafe  izenta  e  livre  de  com- 

tribuir e  pagar  nos  taes  emcargos  como  o  he  a  dita  Comenda  da  pen- 
çaó  e  que  o  Comendador  da  dita  Igreja  matris  ficafe  obrigado  a  todos 
os  ditos  cuftos  e  defpezas  e  gaftos  aíima  declarados  por  lhe  ficar  tanta 
renda  da  dita  Comenda  que  fe  bem  pode  foftentar  e  fazer  as  ditas  def- 

pezas.    Pelo  que  peço  a  V.  Alteza  que  haja  por  bem  efta  divizaó  e 
ereiçaó  da  dita  Comenda  de  Santiago  Doura  na  maneira  aíima  dita  e 
dee  a  ella  feu  confentimento  como  fe  requere  por  a  bula  do  S.  Padre 
no  que  receberei  mercê  em  Lixboa  a  xxvij  Dagofto  de  1557.     E  vifta 
por  mim  a  dita  petição  e  a  forma  da  bulía  do  Santo  Padre  Júlio  III. 
de  que  nella  fas  menção  ei  por  boa  a  divizaó  e  ereiçaó  que  o  dito  Du- 

que fàs  da  Comenda  da  invocação  de  S.  Thiago  Doura  a  que  faó  apli- 
cados cem  mil  reis  de  renda  em  cada  híí  anno  os  quaes  fe  difmembraó 

apartaó  e  tiraó  para  a  dita  Comenda  os  fruitos  e  rendimentos  da  Co- 
menda da  Igreja  matriz  de  N.  Senhora  de  Moreiras  na  forma  e  manei- 

ra e  com  as  condições  e  declarações  que  fe  na  dita  petição  comtem  e 
dou  meu  confentimento  aa  dita  divizaó  e  ereiçaó  como  fe  pola  dita 
bula  requere  para  que  tenha  inteira  força  e  vigor  e  fe  cumpra  e  guar- 

de para  fempre   e  por  firmeza  diífo  lhe  mandei   dar  efta  Carta  por 
min  afinada  e  alelada  com  o  fello  da  dita  Ordem.     Jorge  da  Cofta  a 
fes  em  Lixboa  a  des  dias  do  mes  de  Setembro  anno  do  Nacimento  de 

N.  Senhor  Jezus  Chrifto  de  1557.     Manoel  da  Cofta  a  fez  efcrever. 

RAINHA. 

Carta 
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Carta  delRey  D.Sebaãiaõ,  como  Governador  f  e  perpetuo  Adminif- 

trador  da  Ordem  Militar  de  Chrijlo  ,  deapprovaçaò'  jcbre  a  divi- 
fao  ,  que  o  Duque  de  Bragança  D.  Theodofio  1.  fez  daCommen- 

da  deS.  Gens  de  Parada  emjeis  Commendas  ,  àjaber:  a  primei- 
ra da  invocação  da  Igreja ,  a  Jegunda  de  Santiago ,  terceira  de  S. 

Pedro  ,  quarta  de  S.  Lourenço  ,  quinta  de  Santo  António ,  Jexta 

de  Santa  Maria  Magda/ena ,  cada  huma  com  a  porção  nomea- 
da ,  em  virtude  da  faculdade  ,  que  lhe  concedeo  o  Papa  Júlio  III, 

E/hí  o  Original  no  Cartório  e>n  o  livro  do  Regijio  a  pag-  48. 

DOm  SebaíHaó  por  graça  deOeos  Rey  de  Portugal  e  dos  AlgarvesNum.  I  5  8. 
daqueni  c  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  e  da  Comquifta       a 

navegação  comercio  de  Fthiopia  Arábia  Períia  e  da  índia  como  Gover-  '    '''* 
Bfedor  e  perpetuo  Adminiftrador  que  íbu  da  Ordem  e  Cavallaria  do 
Mellrado  de  N.  Senhor  Jezu  Chrifto.  Faço  faber  aos  que  eíta  minha 
Carta  virem  que  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  e  de  Barcelos  meu 
muito  amado  e  prezado  primo  me  fes  a  petição  íeguinte.  Muito  alto 
e  muito  poderozo  Senhor  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  e  de  Bar- 

celos Faço  faber  a  V.  Alteza  que  pelo  S.  Padre  Júlio  III.  me  foy  con- 
cedido que  das  Comendas  que  Te  inftituiraõ  e  ordenarão  pelo  Papa 

Leão  decimo  aa  inftancia  de  EIRey  D.  Manoel  volTo  vizavo  que  Tanta 
gloria  haja  dos  bens  e  fruitos  que  fe  difmembraraó  de  quinze  Igrejas 
de  meu  Padroado  e  fe  unirão  encorporaraó  e  aplicarão  aa  Ordem  de  N. 
Senhor  Jezus  Chrifto  eu  podele  dividir  quatro  ou  cinco  das  ditas  Co- 

mendas e  repartir  os  fruitos  e  rendimentos  de  cada  huã  delias  e  fazer 
os  ditos  fruitos  e  rendimentos  as  Comendas  que  me  bem  pareccíe  c 
aprezentar  a  ellas  os  Cavaleiros  prefeços  da  dita  Ordem  que  nomeaíc 
com  tanto  que  a  Comenda  que  ficafe  com  a  invocação  da  Igreja  matris 
de  cujus  bens  fruclos  e  rendimentos  fe  ordenafem  as  Comendas  fobre- 
ditas  fofem  de  mayor  rendimento  que  cada  huã  das  outras  Comendas 
dando  V.  Alteza  a  ílfí)  feu  confentimento  como  Governador  c  perpe- 

tuo Adminiítrador  que  hc  da  dita  Ordem  e  Cavallaria  de  N.  Senhor 
Jezus  Chrifto  fegundo  mais  inteiramente  fe  conthem  na  Bulia  do  S.  Pa- 

dre Júlio  III.  que  comeria  fe  ofFerece  c  porque  na  Comenda  de  S.  Gens 
de  Parada  em  termo  da  Cidade  de  Bragança  do  Bifpado  de  Miranda  que 
vagou  por  falecimento  de  D.  Martinho  de  Távora  ultimo  polTuidor  da 
dita  Comenda  que  he  huã  das  que  fe  inftituiraõ  dos  bens  e  fruitos  tias 
ditas  quinze  egrejas  de  meu  padroado  queria  uzar  da  dita  faculdade  , 
e  graça  do  S.  Padre  e  dividir  os  fruitos  da  dita  Igreja  de  S.  Gens  que 
fegundo  comum  eftimaçao  valem  de  renda  cm  cada  hum  anno  trezen- 

tos e  vinte  e  finco  mil  reis  afora  os  cuílos  acuftumados  a  que  chamao 
emeargos  velhos  a  que  os  rendeiros  fempre  ficaó  obrigados  quando  a 
dita  Comenda  fe  arenda  a  qual  efivifaó  dos  ditos  325U  que  valem  os 
fruitos  (\ã  dita  Igreja  em  cada  hua  queria  fazer  cm  trinta  e  duas  partes 
e  mea  em  cada  hua  das  quaes  fe  montão  dez  mil  reis  c  que  quatro  par- 

tes 
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tes  delias  que  faó  quarenta  mil  reis  fe  aplicafem  ao  Vigário  da  matris  em- 
trando  niíTo  os  vinte  e  quatro  mil  reis  que  hora  tem  os  quaes  quoren- 
ta  mil  reis  fe  haó  de  dar  ao  dito  Reitor  em  cada  hum  anno  comfbrme 

aa  detriminaçaó  que  fe  tomou  por  mandado  de  EIRey  volto  avo  que 
jfanta  gloria  aja  iobre  as  porções  que  haó  de  haver  os  Reitores  das 
Igrejas  das  Comendas  novas  da  dita  Ordem  e  que  outo  partes  que  faó 
oitenta  mil  reis  fe  aplicafem  a  huá  Comenda  que  fera  a  mayor  da  in- 

vocação da  dita  Igreja  matris  de  S.  Gens  e  que  dezafeis  partes  que  faó 
cento  e  feíTenta  mil  reis  fe  aplicafem  a  quatro  Comendas  iguaes  de  qua- 

tro partes  cada  huã  que  faó  quarenta  mil  reis  huã  da  invocação  de  S. 
Thiago  outra  da  invocação  de  S.  Pedro  e  outra  da  invocação  de  S. 
Lourenço  e  a  outra  da  invocação  de  Santo  António  e  que  as  quatro 
partes  e  mea  que  ficaó  que  faó  quarenta  e  cinco  mil  reis  fe  aplicafem 
a  huá  Comenda  da  invocação  de  S.  Maria  Magdalena.  De  maneira  que 
de  toda  a  mafa  das  rendas  dosfruitos  da  dita  Igreja  de  Saó  Genz  exceta 
a  porção  do  Vigário  delia  fe  fizefem  por  todas  íeis  Comendas  eque  a 
parte  da  renda  que  a  cada  huá  delias  fe  aplicafe  por  efta  repartição  íi- 
cafe  a  cada  hua  das  ditas  féis  Comendas  para  fempre  por  nome  de  cer- 

ta cotta  a  refpeito  do  que  a  mafa  da  renda  da  dita  Igreja  render  ao  to- 
do de  modo  que  a  Comenda  da  invocação  de  S.  Gens  ouvece  de  dotte 

c  porção  apropriada  para  fempre  oito  partes  dos  rendimentos  dos  frui- 
tos  da  dita  Igreja  fem  fe  dizer  que  a  dita  Comenda  he  inflituida  em 
certa  quantia  de  dinheiro  fenaó  que  lie  inítituida  nas  oito  partes  do 
frui  to  da  dita  Igreja  e  por  a  mefma  maneira  as  finco  Comendas  que  fi- 
caiem  fe  ouvefem  por  inftituidas  na  porção  e  parte  de  fruitos  que  lhe 
por  a  repartição  afima  dita  folie  aplicado  de  modo  que  o  que  ao  dian- 

te crefer  ou  minguar  em  toda  a  mafa  dos  rendimentos  da  dita  Igreja  de 
S.  Gens  de  cujus  fruitos  ( exceta  a  porção  do  Vigário  como  dito  he  ) 
fe  inftituifem  as  ditas  féis  Comendas  crefece  ou  minguafe  a  cada  hua 
delias  foldo  a  livra  da  cota  que  ao  refpeito  dagora  íegundo  a  dita  re- 

partição fofem  erigidas  e  inftituidas  c  pofto  que  na  bula  do  S.  Padre  fe 
contenha  que  os  Comendadores  que  forem  das  ditas  Comendas  feraó 
obrigados  a  comtribuir  pro  rata  para  os  euftos  c  emeargos  da  dita  Igre- 

ja de  S.  Gens  efuas  anexas  toda  via  porque  adita  Igreja  Matris  e ane- 
xas poderiaó  receber  detrimento  no  ferviço  e  fabrica  fe  o  que  foíTe  ne- 

ceflario  para  defpezas  ordinárias  e  meudas  fe  ouvefe  darecadar  de  cada 
hum  dos  féis  Comendadores  das  ditas  Comendas  procurarei  com  eífei- 
to  que  com  parecer  e  confentimento  do  prelado  fe  ordene  que  haja  cer- 

ta renda  em  cada  hum  anno  que  fe  aparte  e  tire  de  toda  a  mafa  do  ren- 
dimento da  dita  Igreja  matris  de  S.  Gens  c  de  luas  anexas  de  que  feor- 

denaó  e  inftitucm  as  ditas  féis  Comendas  para  a  fabrica  e  defpezas  meu- 
das da  dita  Igreja  e  anexas  e  alem  diíò  ficarão  os  ditos  Comendadores 

obrigados  a  cada  hum  por  fua  parte  aas  defpezas  mayorcs  e  extraor- 
dinárias das  ditas  Igrejas  e  anexas  o  mantimento  e  porção  que  por  o 

prelado  lhe  for  ordenada  o  qual  mantimento  e  porcaó  dos  ditos  Ca- 
pelães das  Igrejas  anexas  fe  apartarão  e  tirarão  outrofi  de  toda  a  maia 

de  rendimento  da  dita  Igreja  matris  e  anexas  na  maneira  que  afima  he 

dito  quc  fe  aparte  c  tire  a  renda  que  em  cada  hum  anno  fe  ha  de  tirar 

para 
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para  a  fabrica.  Peço  a  V.  Alteza  que  haja  por  boa  efta  divizao  e  re- 
partição dos  fruitos  da  dita  Igreja  deS.  Gens  excepta  aparte  e  porção 

do  Vigário  nas  ditas  íeis  Comendas  pela  maneira  aíima  dita  e  dee  a  el- 
la  íeu  confentimento  como  fe  requere  pela  bulia  do  Santo  Padre  no 
que  receberei  mercê  em  Lixboa  axxvij  de  Agofto  de  1557.  E  vifta 
por  min  a  dita  petição  e  a  forma  da  bulia  do  S.  Padre  Papa  Júlio  III. 
de  que  nela  fas  menção  ey  por  boa  a  divizaõ  que  o  dito  Duque  tas 
das  rendas  das  Comendas  da  Igreja  de  S.  Gens  de  Parada  e  de  fuás  ane- 

xas nas  Comendas  contheudas  na  dita  petiçam  na  forma  e  maneira  e 
com  as  condições  e  declaraçoens  que  fe  nella  conthem  e  dou  meu  com- 
fentimento  aa  dita  divizaó  como  fe  pela  dita  bulia  requere  para  que 
tenha  inteira  força  e  vigor  e  fe  cumpra  e  guarde  para  fempre  e  por  fir- 

meza diíTo  lhe  mandei  dar  efta  Carta  per  my  afinada  e  afelada  com  o 
fel  lo  da  dita  Ordem.  Jorge  da  Coita  a  fes  em  Lixboa  a  10  dias  do 
mes  de  Setembro  de  15 5 7.     Manoel  da  Coita  a  fez  eferever. 

RAINHA. 
António  Pinheiro.  Bifpo  do  Funchal. 

Carta  delKey  D.  Sebaftiao  ,  como  Governador  ,  e  perpetuo  ̂ Admi- 
nijlrador  da  Ordem  Militar  de  Chrijlo  ,  fobre  a  divijao ,  que  o 
Duque  de  Bragança  D.  Theodoíio  I.fez  da  Commenda  de  S.  Fe- 

dro de  Babe  ,  Bi/pado  de  Miranda  ,  em  duas  Commencias  ,  a  pri- 
meira da  invocação  da  dita  Igreja  ,  a  fegunda  de  NoJJa  Senhora 

de  Gemonde  ,  em  virtude  da  faculdade  ,  que  lhe  concedeo  o  Papa 
Júlio  III,  Ejlá  no  lArclúvo  no  livro  do  Regi  fio  das  Bulias  per- 

tencentes as  Commendas  a  pag.  4/  donde  a  tirey, 

DOm  Sebaftiao  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  e  dos  Algar- ^yr^  j  <  o 
ves  daquem  e  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  e  da  C 011-  J  ̂ 

quifta  navegação  comercio  daEthiopia  Arábia  Perfia  e  da  índia  como  "n*  15"1, 
Governador  e  perpetuo  Adminiftrador  que  fou  da  Ordem  e  Cavallaria 
de  N.  Senhor  Jezu  Chrifto  faço  faber  aos  que  efta  Carta  minha  virem 
que  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  e  de  Barcelos  meu  muito  ama- 

do e  prezado  fobrinho  me  fes  a  petição  feguinte.  Muito  alto  c  muito 
poderozo  Senhor  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  e  de  Barcelos  faço 
laber  a  V.  Alteza  que  pelo  Santo  Padre  Papa  Júlio  III.  me  foy  concedi- 

do que  das  Comendas  que  fe  inftituiraó  e  ordenarão  per  o  Papa  Leaô 
defimo  a  inftancia  de  EIRey  D.  Manoel  volb  vifavo  que  fanta  gloria 
aja  dos  bens  c  fruitos  que  fe  difmembraraó  de  quinze  Igrejas  de  meu 
Padroado ,  e  fe  uniraõ  e  encorporaraó  e  aplicarão  a  Ordem  de  N.  Se- 

nhor Jezu  Chrifto  eu  podefe  dividir  quatro  ou  finco  das  ditas  Comen- 
das ,  e  repartir  os  fruitos  e  rendimentos  década  huã  delias  e fazer  dos 

ditos  fruitos  c  rendimentos  as  Comendas  que  me  bem  parecefe  e  apre- 
zentar  a  ellas  os  Cavaleiros  profeços  da  dita  Ordem  que  nomeafe  com 

tanto 
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tanto  que  a  Comenda  que  ficafe  com  a  invocação  da  Igreja  matris  de 
cujos  bens  fruitos  e  rendimentos  fe  ordenarem  as  Comendas  fobreditas 
foife  de  mayor  rendimento  que  cada  huá  das  outras  Comendas  dando 
V.  Alteza  a  illo  leu  conientimento  como  Governador  e  perpetuo  Ad- 
miniftrador  que  he  da  dita  Ordem  e  Cavalaria  deN.  Senhor  Jezu  Chrif- 
to  fegundo  mais  inteiramente  Te  conthem  na  bulia  do  Santo  Padre  Jú- 

lio III.  que  com  eita  íe  oferece  e  porque  na  Comenda  de  S.  Pedro  de 
Babe  em  termo  da  Cidade  de  Bragança  do  Bifpado  de  Miranda  que 
vagou  por  falecimento  de  Fernão  Pereira  ultimo  poluidor  da  dita  Co- 

menda que  he  huá  das  ditas  Comendas  que  fe  inílituiraó  dos  bens  e 
fruitos  das  ditas  quinze  Igrejas  de  meu  Padroado  queria  uzar  da  dita 
faculdade  e  graça  do  Santo  Padre  e  dividir  os  fruitos  da  dita  Igreja  de 
S.  Pedro  de  Babe  que  fegundo  comum  eífimaçaó  valem  de  renda  em 
cada  hum  anno  trezentos  e  tantos  mil  reis  que  valem  os  ditos  fruitos 
da  dita  Comenda  de  S.  Pedro  de  Babe  em  cada  hum  anno  tirados  pri- 

meiro os  trinta  cruzados  que  faÓ  ordenados  que  aja  o  Vigário  da  ma- 
tris emtrando  neles  os  feíTenta  cruzados  que  ora  tem  os  quaes  oitenta 

cruzados  fe  haó  de  dar  ao  dito  Reitor  em  cada  hum  anno  comforme  a 

detriminaçaó  que  fe  tomou  íbbra  as  poreçoes  que  haó  de  haver  es  Rei- 
tores das  igrejas  das  Comendas  novas  da  dita  Ordem  queria  fazer  e  di- 
vidir em  duas  partes  para  que  ficaíe  na  dita  Igreja  de  S.  Pedro  de 

Babe  duas  Comendas  ima  Comenda  que  era  da  invocação  da  dita  Igreja 
de  S.  Pedro  de  Babe  que  he  a  matris  e  outra  que  era  e  fe  chamara  da  in- 

vocação deN.  Senhora  deGemonde  que  he  anexa  da  dita  Igreja  matris 
de  maneira  que  de  toda  a  maia  da  renda  dos  fruitos  da  dita  Igreja  de  S. 
Pedro  de  Babe  exceta  a  parte  e  porfaõ  do  Vigário  que  fe  tirara  de  to- 

da a  mala  fe  fízele  duas  Comendas  da  maneira  aíima  dita  para  íempre 
e  que  fomente  a  Comenda  da  Matris  que  he  a  da  invocação  de  S.  Pe- 

dro de  Babe  aja  e  tenha  da  vantagem  des  cruzados  mais  que  a  outra  da 
invocação  de  N.  S.  de  Gemonde  tirados  eftes  cruzados  para  levar  mais 
o  Comendador  da  Matris  toda  a  mais  maíTa  dos  rendimentos  da  dita 
Igreja  de  S.  Pedro  de  Babe  exceta  a  porçaó  do  Vigário  como  dito  he 
fe  reparta  igualmente  por  as  ditas  duas  Comendas  e  Comendadores  que 
delias  forem  c  os  ditos  Comendadores  ficarão  obrigados  a  defpezas  ma- 
yores  extraordinárias  das  ditas  Igrejas  c  afy  a  pagar  em  cada  hum  anno 
aos  Capelães  das  ditas  Igrejas  anexas  o  mantimento  c  porção  que  o 
Prelado  lhe  for  ordenada  o  qual  mantimento  e  porção  dos  ditos  Ca- 

pelães das  Igrejas  anexas  fe  repartirão  ,  e  tirando  outro  fim  de  toda  a 
maia  do  dito  rendimento  da  dita  Igreja  matris  e  anexas.  Pefo  a  V.  Al- 

teza que  haja  por  boa  cila  divizaõ  ,  e  repartição  dos  fruitos  da  dita 
Igreja  de  S.  Pedro  de  Babe  exceta  a  parte  e  porçaó  do  Vigário  em  am- 

bas as  ditas  Comendas  pela  maneira  aíima  dita  e  dee  a  ello  feu  conien- 
timento como  fe  requer  pela  Bulia  do  Santo  Padre  no  que  receberei 

mercê.  Em  Villa-Viçofa  a  10  de  Abril  de  1561.  E  viíla  por  min  a 
dita  petiçam  e  a  forma  da  Bulia  do  Santo  Padre  Papa  Júlio  III.  de  que 
nella  fas  menção  hcy  por  boa  a  devizaó  que  o  Duque  ias  das  rendas 
das  Comendas  da  Igreja  de  S.  Pedro  de  Babe  e  de  luas  anexas  nas  duas 
Comendas  contheudas  na  dita  petição   na  forma   e  maneira  e  com  as 

condi- 
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condições  e  declarações  que  fe  nella  conthem  e  dou  meu  eonfentimen- 
to  a  dita  divizaó  como  fe  pola  dita  bulia  requere  para  que  tenha  in- 

teira força  ,  e  vigor  ,  e  íe  cumpra  e  guarde  para  fempre  e  por  firmeza 
diflb  lhe  mandei  dar  cita  Carta  por  min  afinada  e  aíeíiada  do  meu  íei- 
lo  da  dita  Ordem.  Jorge  da  Coila  a  fes  em  Lixboa  a  4  de  Mayo  do 
anno  do  naíeimento  deN.  Senhor  Jezu  Chriíto  de  156 1.  Manoel  da 
Coita  a  fez  eferever. 

RAINHA. 

António  Pinheiro.  Belchior  de  Amaral. 

Copia  do  Contrato  de  Dote  entre  os  Excellentifunos  Senhores  o  Du- 
que D.  Theodofw  I.  de  Bragança  ,  e  o  Senhor  D.  Luiz  cie  heiu 

cafire  comjua  filha  a  Excel/entifflma  Senhora  D.  Brites 
de  Lencqftre  ,  Ducjueza  de  Bragança  ,  tirada  do 

Cartório  ao  Conde  deVii/a-Nova. 

EM  nome  de  Deos  Amen.     Saibaó  os  que  eíte  Contrato  de  Dotte  ->X[nr-»    T  £  ̂  
e  Arras  virem  que  no  Anno  do  nacimento  denoífo  Senhor  Jezu     J  "J 

Chriíto  de  mil  e  quinhentos  e  fincoenta  e  nove  annos ,  aos  honze  dias     An.  E  5  7 S> • 
do  mez  de  Setembro  neíta  Cidade  de  Lixboa  nas  cazas  do  Illuíhiílimo 
e  muito  Excelente  Senhor  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança  ,  e  de 
Barcellos  ,  eítando  hy  prezentes  o  Doutor  Joanne  Mendes  de  Vazcon- 
celios  fidalgo  da  Caza  do  dito  Senhor  Duque  e  feu  Procurador  baítan- 
te  para  o  cazo  feguinte ,  como  prezentou  por  huma  íua  Procuração 

que  logo  oíFereceu  cujo  treslado  he  o  feguinte.     §.    Eu  o  Duque* de Bragança  de  Barcellos  &c.     Por  eíte  dou  meu  poder  ao  Doutor  Joan- 
ne Mendes  de  Vazconcellos  fidalgo  de  minha  Caza  ,  para  que  por  mim, 

e  em  meu  nome  elle  poíTa  contratar  com  o  Senhor  D.  Luís  de  Lancaf- 
tro  ou  com  quem  feu  poder  tiver  ,  fobre  o  dote  ,  que  me  tem  prome- 

tido coma  Duqucza  D.  Brites  minha  molhei* ,  íua  filha,  e  fazer  diíTo 
Efcritura  pubrica  em  que  fc  obrigue  por  mim  e  por  meus  bens  moveis, 
e  de  rais  de  guardar ,   e  cumprir  todas  as  condições  ,  vínculos  obriga- 

ções que  fobre  o  pagamento ,  e  reítituiçaõ  do  dito  Dotte  ,  fèjaô  ne« 
ceíTarias  poremfe  na  dita  Efcritura ,  e  lhe  dou  poder  que  poíía  prome- 

ter as  Arras  que  conforme  as  Leys  deite  Pv.cyno  fe  coítumaó  dar  em 
cazo  que  feparandofie  o  matrimonio  ,  fe  devaó  vencer  por  parte  da  di- 

ta Duqueza  minha  molher ,  para  o  qual  tudo,  cpara  alienar  por  mim 
Efcritura  que  diflb  fe  fizer ,  lhe  dou  todo  o  meu  comprido  poder  ,  e 
mandado  efpccial ;  e  todo  o  por  elle  feito  ,  prometido  ,  e  alentado  ,  eu 
o  hcy  por  firme  c  valiozo  ,  como  fe  por  mim  foífe  feito  ,  e  afignado 
fobre  obrigação  de  todos  os  ditos  meus  bens,  eporferteza  dillo  man- 
dey  fer  feito  cito  por  mim  afignado,  em  Lixboa  a  7  dias  do  mez  de 
Setembro.  Fernão  Barboza  o  fez  Anno  de  nollb  Senhor  Jezus  Chriíto 

de  I5'59-     O  Duque.       E  parecerão  da  outra  parte  o  Senhor  Francifeo 
Gorreya  do  Confelho  de  ÈlRey  noflb  Senhor ,  e  o  Lenceníiàdò  Lo- 
Toni.lV.  Z  po 
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po  Mendes  advogado  da  Caza  da  fupricaçaõ  em  nome  ,  e  como  Procu- 
radores do  muy  Illuftre  Senhor  D.  Luis  de  Lancaftro  filho  do  meftre 

deS.  Tiago  Duque  de  Coimbra  que  haja  gloria  ,  eNetto  de  EIRey  D. 
João  II.  que  Deos  tem  ,  c  da  Senhora  D.  Brites  de  Lancaftro  ília  filha 
Duqueza  de  Bragança ,  fegundo  fizeraó  ferto  por  fua  procuração  baf- 
tante  que  logo  hy  oferecerão  aíignada  peilo  dito  Senhor  D.  Luis  e  fe- 
lada  com  o  finete  de  fuás  Armas ,  e  afim  pella  dita  Senhora  Duqueza 
fua  filha  de  que  o  theor  de  verbo  ad  verbo  o  feguinte.     §.  Eu  D.  Luis 
de  Lancaftro  &c.    Faço  meus  Procuradores  ao  Senhor  Francifco  Cor- 
reya  doConfelho  de  EIRey  meu  Senhor,  e  ao  Lecenfiado  Lopo  Men- 

des ,  e  a  cada  hum  delles  iri  folidum  ,  para  que  por  mim  ,  e  em  meu 
nome  poílaó   contratar   com  o  Senhor  Duque   de  Bragança    ou  com 
quem  feu  poder  tiver  fobre  o  dotte  que  lhe  tenho  prometido ,   com 
D.  Brites  minha  filha  e  fazer  diífo  Efcritura  publica  porque  fe  obri- 

guem ao  comprimento  ,  e  pagamento  do  dito  Dotte  ,  e  afeitam  as  Ar- 
ras que  o  dito  Senhor  Duque  tem  prometidas  ,  e  as  obrigações ,  e  Epo- 

tecas ,  e  outras  couzas  que  neceíTarias  forem  para  pagamento,  e  fegu- 
íança  delias  ,   e  pella  reftituiçaõ  do  dito  Dotte  ,  e  para  a  dita  Efcri- 

tura Dotal ,  e  fe  fazer  com  todas  as  mais  clauzulas  condições ,  e  obri- 
gações que  fe  coftumaó  fazer  nefte  Reyno   cm  femelhantes  contratos 

dantre  tais  pefoas  e  para  fe  por  claufula  ,  de  fe  comunicar ,  e  aquirido 

por  qualquer  modo  que  fe  adquerir  ,  e  em  tudo  fazerem  o  que  eu  de- 
ria ,  e  faria  ,  fendo  prezente  pofto  que  fejao  couzas  tais  em  que  por 
direito  fe  requeira  efpecial ,  e  exprefo  mandado ,  porque  tudo  o  que 
por  elles  for  feito  prometo  de  haver  por  firme  ,  e  valiozo  fobre  obri- 

gação de  todos  meus  bens  ,  e  rendas  ,  e  fob  verdade  mandey  fazer  ef- 
te  por  mim  afignado ,  e  fcllado  com  o  finete  de  minhas  Armas ,  e  afim 
afinou  a  dita  D.  Brites  minha  filha  ,  em  Lixboa  Álvaro  Bottelho  fez  a 
nove  de  Setembro  de  i^o.    t=2  D.  Luis.  ts  D.  Brites  deLencaftro.  ts 
E  anrezentadas ,  e  tresladadas  afim  as  ditas  Procurações  como  dito  he 
as  confertey.     E  logo  pelos  ditos  Procuradores  fpy  dito  que  he  verda- 

de que  o  dito  Senhor  Duque,  eo  dito  Senhor  D.  Luis  eftavaô  confer- 
idos ,  clle  Senhor  D.  Luis  dar  em  dote  c  cazamento  aos  ditos  Senhor 

Duque  com  a  dita  Senhora  Duqueza  D.  Brites  fua  filha  50U.  cruza- 
dos pagos  pella  maneira  que  ao  diante  fera  declarado  ;  e  o  Senhor  Du- 
que lhe  ha  de  dar  em  Arras  a  valia  da  terça  parte  do  dito  Dotte  ,  por- 
que logo  a  principio  antes  que  o  cazamento  fcfizeffe,  c  felcbraíTe  an- 

tre  elles  Senhores  fe  confertaraó  que    havia  o  cazamento  de  ter  por 
condição  de  Dotte ,  e  Arras  fegundo  he  o  coftume  deftes  Reynos  de 
fazerem  oscazamentos  entre  femilhantes  pcílbas ,  e  fe  vio  logo  ahy  por 

eferitos  que  os  ditos  Senhores  fobre  iílb  paliarão ,  hum  do  Senhor  Du- 
que para  o  dito  Senhor  D.  Luis  ,  feito,  e afignado  pelo  dito  Senhor 

Duque  a  3  de  Setembro  defte  prezente  anno  de  1550  c  do  Senhor  D. 
Luis  para  o  Senhor  Duque  feito  aos  ditos  3   dias   do  dito  mez,  e  an- 

no nos  quais  Eferitos  fe  conthem  os  ditos  prometimentos  de  Dotte ,  e 
Arras  das  ditas  quantias ,  fegundo  íby  viílo  por  mim  Tabaliam ,  e  Tcf- 
temunhas  para  os  ditos  eferitos,  os  quais  daquy  cm  diante  ficarão  fem 
efeito  quanto  he  afuílancia  dos  ditos  prometimentos  de  dotte  ,  e  Arras an  tre 
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antre  ellcs  Senhores,  feitos;  e  eíta  Efcritiira  ficará  em  fua  força  e  vi- 
gor com  as  clau fulas  ,  cm  cila  contheudas  por  bem  do  qual  diferaô  os 

Procuradores  do  dito  Senhor  D.  Luís  que  elles  em  feus  nomes  prome- 
tiaó ,  como  logo  em  efeito  prometerão  ao  dito  Senhor  Duque  em  Dot- 
te ,   e  cazamcnto  com  a  dita  Senhora  Duqueza  lua  filha  cincoenta  mil 
cruzados  os  quaes  lhe  feraó  pagos  pella  maneira  feguinte  convém  a  fa- 
ber  ,  por  íinco  mil  cruzados  que  o  dito  Senhor  Duque  tem  já  em  fi  re- 

cebidos de  que  tem  dado  quitação  ao  dito  Senhor  D.  Luis  ,  e  dezaficis 
mil  cruzados  em  400U  reis  de  juro  que  tem  na  Alfandega  deita  Cida- 

de de  Lixboa  de  que  lhe  dará  Padrão  em  forma  poítos  na  dita  Senhora 
Duqueza  a  razaó  de  dezafeis  mil  reis  por  milheiro  ,  e  dez  mil  cruzados 
emjoyas  de  ouro ,  peífas  de  prata,  e  pedraria,  epeífas,  e  corrigimen- 
tos  de  caza ,  e  outras  couzas  ,  avaliado  tudo    em  feu  juílo  preço  por 
pelFoas  ajuramentadas  que  o  bem  entendam  em  que  os  ditos  Senhores 
íe  louvarão  ,  o  qual  juro  ,  e  dez  mil  cruzados  nas  couzas  fobreditas  fe- 

raó pagas  ,  e  entregues  ao  Senhor  Duque  ,  ao  tomar  de  fua  caza  ,  e  fin- 
co mil  cruzados  em  dinheiro  lhe  dará  ,  e  pagara  o  dito  Senhor  Dom 

Luis  da  feitura  deite  Contrato  a  quatro  mezes  primeiros  feguintes,  e 

os  quatorze  mil  cruzados  que  fícaõ  para  comprimento  dos  ditos  íinco- 
enta   mil  cruzados  dará  ,  e  pagará  ,  o  dito  Senhor  D.  Luis  ao  dito  Se- 

nhor Duque  da  feitura  deite  Contrato  a  dous  annos  primeiros  feguin- 
tes ,  em  quatro  pagas ,  a  faber :  a  primeyra  paga  que  he  de  três  mil  e 

quinhentos  cruzados  lhe  fará  porS.  Joaó  doanno  que  vem  de  1560  e 
a  fegunda  paga  de  outra  tanta  quantia  ,  por  Pafchoa  florida  do  anno  de 
156 1  ;  e  a  terceira  paga  ,  e  quarta  lhe  fará  no  tempo  que  falta  para 
cornplimcnto  dos  ditos  dous  annos  defpois  do  dito  dia  de  Pafchoa  de 
quinhentos  efeífenta  e  hum  ,  aos  tempos  que  os  Rendeiros  faõ  obrigados 
a  pagar  fuás  rendas  ao  dito  Senhor  D.  Luiz  com  tal  maneira  que  dentro 
dos  ditos  dous  annos  contados  do  tempo  deite  Contrato  íèja  paga  a 
dita  copea  dos  ditos  quatorze  mil  cruzados  ao  dito  Senhor  Duque  ,  e 
ncítes  íincoenta  mil  cruzados  entra  a  legitima  que  à  dita  Senhora  Du- 

queza pertencer  por  falecimento  da  Senhora  D.  Magdalena  fua  may  ,  e 
a  terça  que  lhe  leychou  ,  e  bem  afim  quaifquer  outros  bens  que  por 
qualquer  via  ,  pertençaó  à  dita  Senhora  Duqueza  ,  ou  devidos  lhe  íe- 
jaô,  e  devidas  ,  athe  feitura  deite  Contrato,  cafim  quaifquer  mercês, 
caznmcntos  ,  c  ajudas  decazamento  que  lhe  faó  dados,  ou  pormetidos , 
ou  ao  diante  forem  porque  tudo  poderá  o  dito  Senhor  D.  Luis  areca- 
dar  ,  c  haver  para  fy  e  lhe  fede  para  iífo  o  Procurador  do  dito  Senhor 
Duque  em  feu  nome  todo  o  feu  direito  ,  e  acções  reais ,  e  pcfoais ,  c 
o  faz  procurador  cm  couza  própria  ;  c  o  dito  Senhor  D.  Luis  fera  obri- 

lo  pagar  o  dito  Dotte  por  inteiro  pello  modo  afima  dito,  ao  dito 
vScjiiior  Duque  fem  o  Senhor  Duque  ter  que  fazer,  com  divida ,  ou 
pormetimentos  alguns  dos  fobreditos ,  e  o  Senhor  Duque  fera  obriga- 
gado  a  empregar  todo  o  dinheiro  do  dito  Dotte  em  rendas  de  juro , 
ou  em  bens  derais  para  mayor  proveito  ,  efegurança  do  dito  Dotte,  e 
nos  radroens ,  eEfcrituras  que  afim  fizer  das  dites  compras  fera  decla- 

rado como  fe  fazem  para  o  dito  Dotte  para  o  diante  110:1  haver  duvi- 
da., c  os  bens,  c  juros  que  aíim  fe  comprarem  ,  ebem  aíim  os  quatro* 
Tom.  IV.  Z  ii  centos 
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centos  mil  reis  de  juro  que  lhe  hora  dá  em  dinheiro,  em  quanto  lhe 
no  empregar  feraó  fempre  Dotaes ,  e  teraó  a  natureza  c  qualidade  de 
bens  Dotaes  com  tal  declaração  que  fe  o  Senhor  Duque  durando  o  ma- 

trimonio quizer  trocar,  epermotar  os  ditos  quatrocentos  mil  reis  de 
juro  que  lhe  aíina  cm  Dotte  na  Alfandega ,  por  outro  juro ,  e  afim  a 
íua  Dizima  do  Peícado  que  o  dito  Senhor  Duque  tem  nefta  Cidade 
de  juro,  e  herdade  que  o  poda  fazer  com  coníentimento  da  dita  Senho- 

ra Duqueza  com  tanto  que  íe  faça  o  Padrão  da  dita  renda  da  Dizima 
dos  quatrocentos  mil  reis  na  dita  Senhora  Duqueza  ,  com  todas  as  li- 

berdades ,  clauzulas  ,  e  condições  ,  com  que  ella  tiver  ,  e  houver  de 
haver  eftes  quatrocentos  mil  reis  na  dita  Alfandega  ,  e  com  tal  enten- 

dimento que  feparado  ,  o  matrimonio  ,  entre  o  Senhor  Duque  ,  e  a  Se- 
nhora Duqueza ,  querendo  a  dita  Senhora  Duqueza ,  ou  feus  herdeiros, 

haver  antes  os  feus  quatrocentos  mil  reis  de  juro  na  dita  Alfandega  que 
o  Senhor  Duque,  e  feus  herdeiros  fejaó  obrigados  a  lhos  dar  namef- 
ma  Alfandega  ,  e  o  Padrão  delles  ,  ou  Padrões  ,  com  todas  as  clauzulas, 

e  condições  ,  obrigações  ,  liberdades  que  tiver  o  Padrão  que  a  dita  Se- 
nhora Duqueza  delles  hora  houver ,  e  bem  afim  ,  em  cazo  que  o  dito 

Senhor  Duque  faça  a  dita  troca  ,  permutação  dos  ditos  quatrocentos 
mil  reis  da  Alfandega ,  com  outra  tanta  renda  na  fua  dizima  do  peíca- 

do ,  fera  o  dito  Senhor  Duque  obrigado  a  moílrar  Provizaó  de  EIRey 
para  poder  fazer  a  tal  permutação  ,  com  todalas  clauzulas ,   e  deroga- 
coes  para  firmeza  delia  a  qual  Porvizaò  fe  tresladará  no  Padrão  que  a 
eira  dita  Senhora  Duque/a  fe  ha  de  fazer  dos  quatrocentos  mil  reis  de 
juro  que  afy  houver  de  haver  da  dita  Dizima  do  Pefcado  e  fera  decla- 

rado nelle  como  aíim  lhe  faó  dados  e  forrogados  para  feu  Dotte ,  em 
lugar  dos  feus  quatrocentos  mil  reis  de  juro  da  Alfandega  ,  e  por  cite 
modo  fe  poderá  fazer  a  dita  permudaçaó ,  e  naó  de  outra  maneira ,  e 
aíim  com  as  mais  feguranças  que  fe  puderem  fazer  para   os  ditos  qua- 

trocentos mil  reis  de  juro  ferem  feinpre  feguros  para  o  dito  Dotte ,  e 
em  cazo  que  a  dita  permudaçaó  fe  faça  feraó  os  ditos  quatrocentos  mil 
reis  de  juro  na  dita  Dizima  dotaes  ,  e  teraó  a  natureza  e  calidade  de 
bens  Dotaes.     O  qual  Dotte  o  dito  Doutor  Joanne  Mendes  de  Vaz- 
concelíos ,  em  nome  do  Senhor  Duque  feu  Conítituinte  afeytou  com 
todalas  clauzulas,  e  condições  aíima  declaradas  ,  que  fe  obrigou  ater, 
c  cumprir  eporvertude  da  Procuração  do  dito  Senhor  Duque  diífe  que 
ellc  prometia  em  Arras  a  dita  Senhora  Duqueza  a  valia  da  terceira  par- 

te dos  ditos  cincoenta  mil  cruzados  ,  as  quaes  Arras  a  dita  Senhora  Du- 
queza venferá  recebendo  o  dito  Senhor  Duque  primeiro  quer  antre  el- 

les  Senhores  fique  filhos  ,  quer  naó  ,  c  falecendo  a  dita  Senhora  Du- 
queza primeyro  non  fevenferaó  as  ditas  Arras,  c  para  pagamento,  e 

íegurança  delias,  eâfim  do  dito  Dotte  fe  haver  dercítituir  obrigou  o 
ditto  Doutor  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  todas  fuás  rendas  ,  c 

bens  moveis  ,  c  de  rais  havidos  ,  e  por  haver  ,  c  fe  com  efeito  os  pefuh" 
em  nome  da  dita  Senhora  Duqueza  ,  e  feus  herdeiros  athe  ferem  pa- 

gos,  c  entregues  de  todo  o  que  por  bem  deite  contrato  ainda  ver,  e 
diíTeraó  os  Procuradores  dos  ditos  Senhores  cm  nome  de  feus  Conliitu- 
iutes  que  poílo  que  cíle  contrato  feja  feito  por  Dotte ,  e  Airas  ,  c  naó 

por 
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por  Carta  dametade  que  tudo  o  que  adquerir  ,  antre  os  ditos  Senhores 
durando  o  matrimonio  o  titulo  honorozo  ou  lucrativo ,  c  por  qualquer 
modo  que  fe  adquira  fe  comunique  entre  elles,  e  ícparado  o  matrimo- 

nio ,  fe  parta  entre  ellcs  ,  e  feus  herdeiros  aíim  como  fe  por  Carta  da- 
metade ,  cazados  foflem  ,  dizendo  mais  os  Procuradores  dos  ditos  Se- 
nhores que  lendo  cazo  que  o  Senhor  Duque  faleça  primeiro  ,  a  dita 

Senhora  Duqueza  fique  em  poíle  ,  e  cabeça  de  cazal  de  toda  a  fazenda 
Patrimonial ,  e  daquella  que  por  direito  puder  ficar  ,  que  por  feu  fa- 

lecimento ficar ,  atne  a  dita  Senhora  Duqueza  fer  entregue  do  feu  Dot- 
te ,  e  Arras,  e  dametade  doadquerido  ,  afim  como  lhe  pertencer  por 
bem  deite  contrato ,  e  poíto  que  algumas  dividas  fe  façaõ  conítante  o 
matrimonio  fempre  e  em  todo  o  cafo  o  feu  Dote  e  Arras ,  no  cazo  que 
as  houver  devem  ler  ,  e  lhe  fique  infolidum  fem  fer  obrigado  a  divida 
alguma  e  os  Procuradores  dos  ditos  Senhores  D.  Luis  ,  e  Duqueza  fua 
filha ,  aíeytaraó  o  dito  prometimento  das  Arras  ,  e  adquirido  ,  e  por- 
meteraó  de  cumprir ,  e  pagar  o  dito  Senhor  D.  Luis  leu  Conftituinte 
o  dito  Dotte  pello  modo  ,  e  aos  tempos  aíima  declarados  ,  fem  mingua 
nem  erro  algum  obrigando  para  iífo  as  rendas  ,  e  bens  moveis ,  e  de 
rais  havidos  ,  e  por  haver  do  dito  Senhor  D.  Luis  ,  e  bem  aíim  a  cum- 

prir tudo  o  mais  contheudo  nefte  Contrato  ,  e  o  dito  Doutor  Joanne 
Mendes ,  em  nome  do  dito  Senhor  Duque  fe  obrigou  a  ter  ,  e  cumprir 
com  todalas  clauzulas  neile  contheudas  obrigando  para  iífo  todas  as 
rendas  ,  e  bens  do  dito  Senhor  Duque  moveis  ,  e  de  rais  havidos  ,  e 
por  haver ,  e  em  teíternunho  de  verdade  afim  o  outorgarão  todos  ,  e 
aíeytaraó  ,  e  mandarão  fer  feito  eíte  Contrato  Darras  ,  eícritos  quantos 
lhe  cumprirem  deite  theor ,  e  prometerão  a  mim  Tabaíiaó  como  pef- 
foa  publica ,  e  eítipulante  ,  e  afeytante  ,  em  nome  dos  ditos  Senhores 
Duque,  e  Duqueza  e  do  Senhor  D.  Luis  auzentes  de  quem  eíte  polia 
pertencer  de  todo  cumprirem  como  dito  tem  ,  Tcítemunhas  que  pre- 
zentes  foraó  Ruy  Vaz  Caminha  ,  fidalgo  da  Caza  do  dito  Senhor  Du- 

que e  Martim  Ferreira  Cavaleyro  fidalgo  da  Caza  do  Senhor  Duque 
de  Aveyro  e  Francifco  Fernandes  Madeira  moílo  da  Camera  do  dito 
Senhor  Duque  de  Bragança,  e  eu  António  do  Amaral  Tabaíiaó  que  o 
eferevy  ;  e  poíto  que  eftc  Contrato  íeja  continuado,  ecomeífado  em 
honze  dias  do  mez  de  Setembro  ,  a  verdade  he  que  foy  afignado  ,  e 
outorgado  por  os  ditos  Procuradores  aos  19  dias  do  dito  mez  eannq  , 
e  Cidade  ,  e  cazas  ,  fob reditas  Tcfcemunhas  os  fobreditos  António  do 
Amaral  o  eferevy  ,  e  diífe  o  dito  Doutor  Joanne  Mendes  de  Vazcon- 
ceilos  ,  Procurador  do  Senhor  Duque  que  elle  cm  nome  do  dito  Se- 

nhor fe  obriga  de  fazer  o  emprego  da  parte  deite  Dotte  que  o  dito 
Senhor  Duque  hade  haver  eiu  dinheiro  do  dia  que  foy  e  for  entregue 
a  doas  annos  primeiros  feguintes ,  e  que  nos  ditos  dous  annos  fera  em- 

pregado cm  rendas  de  juro  ou  em  bens  de  rais  pello  modo  afima  de- 
clarado Teítemimhas  os  fobreditos  ,  c  eu  António  do  Amaral  Tabaliam 

publico  de  Ellvcy  noílb  Senhor  ncíta  Cidade  de  Lixboa ,  c  feus  ter- 
mos que  cíte  I  nitro  mento  de  Dotte  eferevy  ,  c  o  aíigney  aqui  de  meu  pu- 

blico fignal ;  no  tacão  duvida  os  emendados  que  dizem  nella  dos  fobre- 
ditos ,  e  a  dita  c  bens  que  lhe  dá  ,  o  puz  por  riicado  ,  hum  e  tudo  por 

verdade,  ss  O  que  fua  Senhoria  houve  por  feu  ferviço.  Al- 
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Alvará  dclP^ey  D.  Sehajliao  concedido  ao  Duque  de  Bragança  D. 

Theoão/io  I.  para  que  o  neto  haja  dejueceder  na  Co  (a  no  cofo , 

que  jalte  jki  pay  ,  e  na  jua  falta  a  neta.  Original  e fia  nc  Car- 
tório da  Cajá  de  Bragança  onde  o  copiey ,  o  qual  Jèpajfou  a  favor 

do  Duque  D.  JeaÕ  1.  quando  cafou  com  a  Senhora  D.Catharina. 

Num.  l6l,    ti r  U  EIRey  faço  faber  A  quantos  eíle  meu  Alvará  virem  que  dom 
[x  ,i    ,  r-~       _I  i  Theodoíio  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  c  prezado  ío- 

' ' '        brinho  me  enviou  dizer  que  clle  dezejava  que  per  leu  raleícimento  nao 
ouvefe  antre  feus  filhos  e  os  netos  que  lhe  noflb  Senhor  dele  diferen- 

ças ,  nem  demandas  fobre  a  focefam  da  fua  Caía.    Pedindome  que  fen- 
do caio  que  o  feu  filho  mayor  primogénito  que  ora  them  ou  que  ao 

diante  tiver  fàleíla  primeiro  que  ele  duque  ficandolhe  dele   neto  Ba- 
rão legitimo ,  e  avendo  alguu  filho  outro  dele  duque  Tio  do  tal  ne- 

to filho  do  filho  primogénito  que  ja   for  falefeido  em  vida  dele  du- 
que ,  ouvefe  per  bem  mandar  e  declarar  que  o  dito  feu  neto  f  lho  do 

filho  mayor  que  for  baram   e  legitimo  ?  erde  e  íoceda  lua  caía  c  terras 
que  ele  duque  them  da  coroa  e  nam  o  outro  filho  dele  duque  Tio  do 
dito  netto  poílo  que  o  dito  filho  primogénito  nam  tenha  erdado  fuá 
caía  por  falefcèr  primeiro  que  ele  duque  ,  Porque  per  eíla  maneira  fe 
efçufariam  c  fe  atalhariam  as  diferenças  que  antre  feus  defeendentes   ao 
diante  podia  aver  ,  o  que  mcafy  emviava  pedir  porneíle  cafo  lhe  pa- 

recer milhor  e  mais  igual  a  caufa  do  netto  que  a  do  filho  Tio  do  dito 
netto.     E  vendo  eu  o  que  me  afy  enviou  pedir  e  por  juftas  caufas  que 
me  a  iíTò  movem  ,   e  avendo  refpccTro  a  como  EIRey  meu  Senhor  e 
Avo  que  fancla  gloria  aja  comparecer  dos  do  feu  confelho  e  de  letra- 

dos ,  tinha  determinado  de  fazer  lcy  que  quando  o  neto  filho  do  pri- 
mogénito Baram  filho  do  Poluidor  de  quaefquer  terras  e  coufas  da  Co- 

roa ,  ou  de  quaefquer  outros  bees  vinculados  concorrefe  com  feu  Tio 
fobre  a  focefam  deles  ,  o  dito  neto  focedefe  a  taes  beês  e  morgado  pof- 
to  que  feu  pay  faíecefe  primeiro  que  feu  Avo  pofuidor  deles  ,  c  que 
o  tal  neto  preccdcíc  ao  Tio  ,  na  tal  focefam  ,  poílo  que  primeiro  na- 
ceíe  que  o  netto  ,  e  porque  eu  outrofy  tenho  alentado  fazer  fobre  efte 
cafo  lcy  geral  conforme  a  tençam  e  determinaçam  do  dito  Senhor  P\.ey 
meu  Avó ,  c  por  fazer  mercê  ao  dito  duque  e  a  feus  finos  e  nettos  e 
lhes  ordenar  paz  e  afefeguo  ,  ey  por  bem  e  quero  que  fe  o  filho  mayor 
e  primogénito  do  dito  duque  Dom  Thcodcfio  faléfçer  primeiro  que  ele Duo 

vo  fora  ao  tempo  da  morte  do  duque  ciílo  poílo  que  ao  tempo  dofa- 
lefci mento  dele  duaue  hi  aia  outro  filho  ou  f  lhos  Tio  ou  Tios  do  di- 

to neto  ,  e  poílo  que  Barões  fejam  c  que  naçam  primeiro  que  o  dito 
neto,  filho  do  filho  mayor  ,  as  quaes  focederá  o  dito  neto  conforme 

às  doações  que  o  duque  Cic]:s  tiver  e  conforme  às  ordenações  dcíle  Rei- 
no ,  dagora  para  então  declaro  c  determino  que  o  dito  neto  preceda 

o  Tio 
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o  Tio  na  focefam  da  caía  do  dito  duque  como  ouvera  de  preceder  o 
primogénito  feu  pay  fevivo  fora  eiíto  com  tal  declaraçam  que  aven- 

do alguúa  doação  ou  doações ,  perque  cxpreíTamente  eftee  determina- 
do que  o  Tio  foceda  alguuas  coufas  das  que  o  Duque  them  e  naô  o 

netto  ,  que  cm  tal  cafo  Te  cumpram ,  as  ditas  doações  ,  e  em  todas  as 
outras  couías  em  que  as  ditas  doações  expreíamente  nam  declararem 
que  o  Tio  foceda  ,  focedera  o  tal  neto  Baram  legitimo  filho  do  filho 
mayor  do  dito  duque  como  ouvera  de  foceder  o  dito  feu  pay ,  fem 
embargo  de  todas  as  razoes  caufas  e  fundamentos  e  openioes  dos  doclo- 
res  e  letrados  que  tiveram  ou  them  que  o  Tio  precede  ao  netto  nas  fe- 
melhantes  foceíbes  e  fem  embarguo  das  leys  e  direitos  e  ordenações  ,  e 
cuílumes  e  fentenças  ,  em  femelhantes  cafos  dadas  que  para  íi  ou  para 
lua  openiaó  aleguam  ,  ou  fe  poderem  aleguar  ,  e  das  palavras  e  clauiu- 
las  da  ley  mental  deíle  Reyno  perque  alguus  letrados  diferam  e  dizem 
que  o  Tio  precede  o  neto  filho  do  primogénito  que  faleceo  em  vida 
do  pofuidor.  A  qual  ley  para  quanto  ao  efecTo  deíle  alvará  declaro 
que  fe  entende  e  na  de  entender  conforme  ao  conteúdo  nele  ,  e  tudo 
o  que  em  contrario  dele  faz  ey  por  derogado  ,  pofío  que  das  ditas  opi- 

niões e  determinações  e  leys  e  ordenações  fe  requeira  fazer  exprefla  men- 
çam  e  das  que  dizem  que  as  geraes  derogaçoês  naó  valem.  E  cafando 
o  filho  primogénito  do  dito  duque  com  a  filha  do  Infante  dom  Duar- 

te meu  Tio  que  fancla  gloria  aja  e  nam  avendo  filho  baram  dantre 
eles  e  avendo  filha  (netta  do  dito  Infante,  e  do  dito  duque)  adita  ne- 

ta focedera  a  cafa  do  dito  duque  e  as  terras  c  coufas  que  ele  them  da 
coroa  afy  e  da  maneira  que  o  dito  feu  filho  primogénito  e  pay  da  di- 

ta neta  as  focedera ,  ( Aíi  no  cafo  que  faleça  primeiro  que  o  dito  du- 
que feu  pay  como  em  cafo  que  o  dito  duque  faleça  primeiro )  cm  am- 
bos os  ditos  cafos  focedera  a  dita  netta  poílo  que  o  dito  Duque  tenha 

outro  alguíí  filho  baram  legitimo  à  fora  o  dito  primogénito  quero  que 
a  dita  netta  do  dito  Infante  ,  e  duque  preceda  na  dita  focefam  a  feu 
Tio  filho  do  dito  duque  fem  embarguo  de  fer  fêmea ,  o  que  afy  ey 
por  bem  pelo  muito  chegado  econjunclo  parentefeo  que  afilha  do  di- 

to Infante  comiguo  them  e  por  a  muito  boa  vontade  e  amor  que  por 
feu  merefeimento  lhe  tenho,  epormoodito  duque  afy  cmviar  pedir 
e  por  outras  muito  juílas  caufas  e  de  muito  refpecTo  que  me  a  iíTo  mo- 

vem ,  o  que  afy  ey  por  bem  cafando  a  dita  netta  com  minha  vontade 
e  avendo  para  ifo  minha  licença  per  mim  afinada  e  neífe  cafo  deroguo 
c  ey  por  derogadas  todas  as  ordenações  e  a  ley  mental  deíre  Reyno  c 
todas  as  outras  leis  e  cuílumes  e  openioes  de  doei  ores  que  em  contra- 

rio aja  poílo  que  corroborados  fejam  com  alguuas  fentenças.  E  ey 
aqui  por  repettidas  todas  as  claufulas  e  derogaçoês  neíle  alvará  acima 
poft.is ,  c  quaefquer  outras  que  pnra  mais  firmeza  deite  alvará  fe  re- 

querem. E  quanto  aver  de  foceder  a  netta  do  Infante  eduque  a  dita 
cafa,  quero  que  fomente  aja  lugar  nela  ,  e  naÕ  em  nenhuma  outra  fê- 

mea pofro  que  feja  defeendente  do  filho  do  dito  duque  c  da  dita  filia 
do  Infante.  Porque  quanto  às  outras  fêmeas  defeendentes  deles  f:  guar- 

daram efe  regulará  a  focefam  da  caía  do  dito  Duque  conforme  as  fuás 
doacoCs  c  forma  de  minhas  ordenações  e  da  ley  mental.     A  qual  dero- 

gaçam 



184    Trevas  do  Lh.  VI.  da  Hijlorta  Çcnealogica 
gaçam  e  todo  o  conteúdo  nefte  alvará  faço  de  minha  certa  íciencia  ,  e 
de  meu  poder  real  eabíbluto  e  dagora  ey  por  julgada  e  determinada  a 
dita  cauia  ,  c  duvida  quanto  a  íbccíTam  da  caía  do  dito  duque  ,  antee 
o  leu  neto  ou  netta  e  o  filho  conforme  a  eíle  Alvará  ,  fem  embarguo 
das  leys  e  direitos  que  dizem  que  as  fentenças  dadas  fobre  coufas  e  cau- 
fas  que  eílam  por  vir  nam  valem  ,  e  quero  que  eíle  valha  e  tenha  for- 

ça c  viguor  como  fe  fole  carta  feita  em  meu  nome  per  mim  afinada  fe- 
lada  do  meu  feio  e  paliada  por  minha  Chancelaria  fem  embarguo  da 
ordenaçam  do  fegundo  livro  titulo  vinte  que  defende  que  nam  valha 
alvará  cujo  efieito  aja  de  durar  mais  de  huu  anno  e  de  todas  as  clau- 
fulas  delía.  E  por  alguus  refpcclos ,  mando  que  nam  pafe  pola  Chan- 

celaria ,  e  quero  que  valha  como  fe  por  ela  fora  paílado  fem  embar- 
guo da  ordenafam  do  fegundo  livro  que  manda  que  os  meus  alvarás 

que  naó  "forem  paliados  pela  Chancellaria  nam  valham.  Pamtaliam 
Rebelo  q  fez  em  Lixboa  a  quatro  dias  do  mes  docTubro  de  mil  e  qui- 

nhentos e  cincoenta  e  nove.  E  defte.  theor  mandey  fazer  dous  huu  para 
citar  cm  maó  da  Infante  Dona  Ifabel  minha  Tia  e  outro  na  do  duque. 
Diz  na  antrelinha ,  c  coufas. 

RAINHA. 

C  Er  ti  fico  cu  o  duque  de  Bragança  que  eu  pedy  a  EJRey  meu  Se- 
nhor que  me  fzeíTe  mercê  de  todo  o  contheudo  ncltc  alvará  aífy 

como  fe  nele  conthem  econfcllb  que  a  minha  inítancia  c  requerimento 
polas  coufas  no  dito  alvará  declaradas  e  por  me  fazer  mercê  ,  palou 
Sua  Alteza  o  dito  alvará. 

O  DUQUE. 

•Alvará  para  que  fenao  facão  avaliações  nos  oficies  das  terras  do 

Duque  de  Bragança.    Original  ejiâ  no  Cartório-  da  Cajá  don- de o  copiey. 

Nlim.  l6l.  T?  U  EIRey  faço  faber  a  todos  es  Contadores  das  Comarcas,  eCon- 

Àn.  í55<j.  JtL  tadorias  de  meus  Reinos  a  que  eíle  meu  Alvará  ,  ou  o  treslado 
delie  em  publica  forma  for  moítrado  que  eu  cy  por  bem  ,  e  meu  fer- 

viço  que  a  deligencia  ,  e  avaliação  dos  orneios  da  adminiítraçaó  da  juíti- 
ça ,  e  de  minha  fazenda  que  tenho  mandada  fazer  por  minhas  Cartas 

em  todos  os  lufares  cm  que  os  Corregedores  naó  entraó  por  via  deCor- 

rejçaó  ,  pellos  ditos  Contadores  fenaó  façaó  cm  nenhíís  lugares  do  Du- 
que de  Bragança  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  falvo  nos 

cíHcios  que"  forem  de  minha  dada,  e  provimento,  pcllo  que  lhes  man- do a  todos  em  geral  ,  e  a  cada  hú  em  efpccial  que  aíTi  o  cumpraõ  ,  e 
guardem  fem  embargo  de  pellas  ditas  minhas  Cartas  lhesfer  mandado 

que  en  todos  os  ofíicios  geralmente  façaó  a  dita  diligencia  ,  e  avalia- 
ção ,  e  eílo  me  praz  que  valha  ,  c  fe  cumpra  inteiramente  pofto  que 

naó  feja  paílado  pella  Chancellaria  fem  embargo  da  ordenação  em  con- 

trario.' Pedro  Fernandez  o  fes  em  Lisboa  axxóij  de  Abril  de  mil  61ix. RAYNKA. 

Ahard 
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Alvará  àcIRey  D.  SehafiaÕ  ao  "Duque  D.  Theodojio  I.  em  que  lhe 
Jaz  mercê  de  todas  as  coujas  de  mercadorias ,  que  lhe  vierem  por 
terra  de  qualquer  parte  por  via  de  Badajoz  ,  ainda  que  fejao  das 

prohiíidas  ,  lhe  ferem  entregues  ,Jem  delias  pagar  dizima.  Origi- 
nal  ejlà  no  Cartório  da  Cajá  de  Bragança. 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  eíle  alvará  virem  que  eu  cy  porbem^}UjYj#  lê  2, 
e  me  praz  que  todas  as  mercadorias  que  daqui  em  diante  vierem      A  /. 

per  terra  de  quaefqucr  partes  pela  via  da  Cidade  de  Badajoz  a  D.  Theo-  ■™11,  *J>02, 
doíio  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  e  prezado  iebrinho  poílo 
que  íejaó  daquellas  que  he  defeíTo  entrarem  por  os  portos  íecos  pof- 
làó  entrar  por  cada  num  deles  onde  os  oficiaes  do  tal  porto  as  alella- 
raó  e  enviarão  loguo  com  ellas  hum  guarda  que  as  tragua  direitamen- 

te à  altandegua  delia  Cidade  de  Lixboa  e  nela  íeraó  as  ditas  mercado- 
lias  defpachadas  e  emtregues  acerto  recado  do  dito  Duque  fem  delas 
paguar  dizima  comforme  ao  privilegio  que  pêra  iíTo  tem.  E  íegundo 
lorma  delle.  E  iíto  fem  embarguo  dequaefquer  minhas  provifoês  que 
em  contrario  tenha  paliadas.  E  mando  aos  oficiaes  dos  ditos  portos  íe- 

cos ,  e  ao  provedor  e  oficiaes  da  dita  aliandegua  de  Lixboa  que  cum- 
praÓ  guardem  ,  c  façaó  cumprir  e  guardar  efte  alvará  como  fe  nelle 
comtem  o  qual  fe  regiftará  no  livro  do  regifto  dos  ditos  portos ,  e  no 
livro  da  dita  alfandegua.  E  ey  por  bem  que  valha  e  tenha  força  c  vi- 

guor  como  fe  folfe  Carta  feita  em  meu  "nome  per  mym  afinada  e  paf- 
fada  per  minha  Chancelaria  fem  embarguo  da  ordenação  do  fegundo  li- 

vro titulo  vinte  que  diz  que  ascoufas  cujo  efeclo  ouver  de  durar  mais 
de  hum  anno  paliem  per  Cartas  epáfando  por  alvarás  naó  va.lhaõ.  Se- 
baitiaó  da  Coita  o  fez  em  Lixboa  a  quatro  dias  de  dezembro  de  mil 
quinhentos  fefenta  e  dous  f.  Manoel  da  Coita  o  fez. 

RAYNHÀ. 

Memcria  da  Família  do  Duque  D.  ThecJo/io  7.  Tirey-a  do  Cartório 
da  Sertnijjima  Cafa  de  Bragança. 

*6j-    f^  Apelaés.  Num.  I  6  A. 
ix       V  ..  Moços  da  Capela. 
xéj.    Tidalgos. 
ix.      Moços  fidalgos. 
6i.      Cavaleiros  fidalgos. 
siiij.    Efcudeiros  fidalgos. 
x6j.     Cavaleiros. 
*ij.     Efcudeiros. 
ii.i-      Letrados  com  o  Ouvidor  da  Cata. 
iiij.     lificos ,  e  furigiaó. 

Tom.  IV.  Aa  éj. 
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6j.        Caçadores  com  6j  moços  feus  de  pee  ,  que  eles  tem   em  cafa. 
x.  M  ocos  da  caça  de  cavalo. 

x6j.  Muíicos ,  e  Cantores,  afora  5  Capelães,  e  iiij  moços  da  Cape- 
la ,  e  ij  da  eftante  ,  que  por  todos  faó  na  eftante  xxóij  peífoa:;, 

e  delias  íaõ  5  ,  violas  darco  ,  nem  verga  naó  entra  neíles. 
x.  Porteiros. 

liiij.  Moços  da  Camará  com  os  que  fervem  na  guarda  roupa  ,  e  ef- 
crevem  na  Camera  ,  e  íazemda. 

xóiij.    Repoíleiros. 
ii.         Moços  da  mantearia. 
x.         Oíficiaes  de  officios  macanicos ,  que  vemeem  moradia. 
xxiiij.    Moços  deítribeira. 
x.  H  ornes  da  guarda. 
xxxój.  E (cravos  em  que  entraó  x.  Charamelas. 
iiij.        Cozinheiros. 
iij.  Moços  da  Cozinha  f  ij.  eferavos  ja  contados  ,  e  hum  moço 

branco. 

ij.         Moços  das  Compras. 
6).      -  Azeméis. 
iij.         No  regemgo  ,  e  tapada. 
iij.         Lavandeiras. 
j.  Emfermaria. 

Saõ  por  todos  iij  xx  iiij  peíToas. 

E  egimento  dos  Officiaes  da  Cafa  do  Duque  Dom  Theoàofio  I.    Ti' 
rey-o  do  Arclúvo  da  C aja  de  Bragança,  ondeje  con/erva. 

O  modo  dos  Officiaes  do  Duque  Dom  Theodofio  I.  era  o  íe- 

guinte. O  Camarcyro  mor  Vafco  Fcrnandez  Caminha  ,  vejlia  ,  e  defpia  ordina- 
riamente o  Duque  ;  e  a  ordem ,  e  ceremonias ,  erao  cjías. 

Nllíll.  l6  $,  $T\  ̂ anc^°  chegava  defua  cafa,  fe  o  Duque  naó  avia  ainda  chama- 
\ç&  do  ,  cíperava  na  Guardaroupa  ,  que  era  fempre  na  Antecâmara , 
ate  que  chamava ,  e  neíta  primeira  entrada ,  entravaó  com  el!e  o  mo- 

ço da  Guardaroupa,  e  o  das  chaves  abria  a  janela  ,  c  feacama  efeava 
defcompoíla  ,  ou  a  colcha  caida  ,  lha  çoncertavaÔ  ,  c  fe  era  no  inverno 
mandavaó  ao  Porteiro  da  Camera  ,  que  mandaíTe  aos  Repoíleiros  ,  que 
foífem  fizer  o  fogo,  c  hum.  varredeiro  a  varrer  a  caza  ,  e  cm  quanto 
os  Repofteiros  faziaó  o  fogo  ,  eílava  o  Porteiro  da  Camará  a  porta  da 
parte  de  dentro  ,  e  leito  fe  fayaó  os  P^cpoflciros  ,  e  Porteiro  ,  o  Cama- 
reyro  pedia  a  camiza  ,  e  o  moço  das  chavez  hia  a  Guardaroupa  por 
elia. 

A  qual  trazia  cm  huma  toalha  dobrada  ,  poíla  cm  hda  falva  ,  e  a 

dava  ao  Camareyro  ,  c  fe  iahiaó  o  moço  da  Guardaroupa  ?  e  o  das  cha- 
ves 
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ves  para  fora  ;  e  o  Camarcyro  a  bejava  ,  c  a  dava  ao  Duque  de  giolhos, 
e  fe  a  levantava  ,  e  fazia  huma  mezura,  c  lhe  corria  a  cortina,  e  coito 
o  Duque  a  veília  ,  c  chamava  ,  tornava  o  Camarcyro ,  c  lhe  dava  o  rou- 

pão ;  e  lego  entrava  o  moço  da  Guardaroupa  com  as  calças  ,  e  o  ftás 
chaves  com  elle ,  e  alguns ,  que  por  particular  mercê  tinhaó  a  eíle  tem- 

po entrada. 
O  Duque  fe  fentava  na  cadeira  ,  que  tinha  lebre  a  alcatifa  da 

ilharga  da  cama ,  donde  o  Camareiro  de  giolhos  calçava  as  calças ,  c 
o  moço  da  Guardaroupa  da  mefma  maneira  de  giolhos ,  as  ajudava  a 
fobir  ;  e  depois  de  calçadas ,  ao  veftir  do  jubaó  ,  tinha  o  moço  da  Guar- 

daroupa o  roupaõ  ,  em  quanto  o  Camareyro  veília  huma .  e  outra  man- 
ga ,  e  quando  o  jubaó  hia  por  atacar ,  o  moço  da  Guardaroupa  o  ata- 

cava, e  das  Chaves  o  ajudava.  VeíHdo  o  jubaó,  entrava  hum  dos  mo- 
ços ,  que  dormiaó  na  Guardaroupa ,  com  as  botas ,  ou  çapatos  ,  e  pof- 

to  de  giolhos  as  dava  ao  Camareyro  ,  e  o  moço  da  Guardaroupa  as  aju- 
dava a  calçar ,  o  moço  das  chaves  fe  fahia  a  Guardaroupa  ,  e  repartia  as 

peças  do  veítido  ,  e  as  dava  aos  moços  da  Camará. 
Entrava  a  eíle  tempo  o  Porteiro  da  Camará  da  parte  de  dentro  da 

porta ,  e  fazia  entrar  o  moço  da  Camará  ,  que  levava  agoa  às  roaõs , 
o  Camareiro  deitava  a  toalha  ao  hembro  ,  e  o  moço  da  Camará  tomava 
a  falva  ,  e  dava  o  prato  ,  e  jarro  ao  Camareiro  ,  que  de  giolhos  a  dava 
ao  Duque  ,  e  o  moço  da  Camará  eítava  de  giolhos  fora  de  alcatiíica  em 
quanto  o  Duque  le  lavava  ,  e  ao  entrar  da  agoa  as  mãos  ,  entravaó  jun- 

tamente os  fidalgos  ,  moços  fidalgos  ,  e  os  que  dormiaó  na  Guarda- 
roupa ,  e  moços  da  Camará  efeufos  ,  e  faido  o  moço  da  Camará  com  o 

prato  dagoa  as  maós ,  entrava  outro  com  o  açafate  ,  ou  prato  com  o 
penteador  ,  hufí  toalha  ,  e  dous  penteis  ,  e  fe  punha  de  giolhos  fora  da 
Alcatifa  ;  o  Camareiro  punha  a  toalha  ao  hombro  ,  e  o  penteador  ao 
Duque ,  e  o  penteava  ,  e  lhe  dava  pentem  para  pentear  a  barba.  Ao 
tempo ,  que  entrava  o  Penteador  ,  entravaó  os  moços  âa  Camará  cem 
as  peças  do  veltiáo  ;  a  faber  ,  Pelote  ,  Capa  ,  e  efpada ,  e  em  huma  fal- 

va a  Gorra ,  luvas  ,  e  lenço  ;  e  com  elles  entravaó  os  que  queriaó  achar- 
fe  ao  vcílir ;  e  quando  o  Camareiro  veília  o  pelote ,  tomava  o  roupão 
o  moço  da  Guardaroupa  ,  e  o  dava  a  hum  dos  moços  da  Camará  ,  que 
dormiaó  na  Guardaroupa  ,  ou  a  outro  meço  da  Camará  ,  que  o  levava 
a  Guardaroupa. 

Ao  depois  entrava  hum  moço  da  Camará  ,  cem  o  prato  dope  7- 
teader  da  maneira  acima  declarada,  e  demais  hua  coifa-,  ou- gravam, 
que  depois  de  penteado  lhe  punha  o  Camareiro  cm  prezença  de  todos, 
c  logo  íc  íaya  toda  a  gente ,  ficando  ícs  com  elle  o  Camareiro  ,  Guar- 

daroupa ,  moço  da  Guardaroupa  ,  e  o  das  Chaves  ,  e  hum  dos  que  dor- 
miaó na  Guardaroupa  ,  que  tinha  entrada  a  eíle  tempo  do  vcílir ,  e  dcS- 

pir ,  trazia  htís  Pantufos,  e  de  giolhos  tomava  as  calças  ,  c  as  levava  a 
Guardaroupa,  porque  o  meço  da  Guardaroupa  ,  nem  o  das  Chaves, 
naó  tomavaó  as  calças  ,  fomente  o  da  Guardaroupa  ,  tinha  maó  no  rou- 

pão ,  cm  quanto  o  Camareiro  defpia  o  Gibaó. 
Eílas  eraó  as  ecremonias  do  veftir  ,  e  deipir. 

O  Camareiro  mor  depois  de  vcílir  o  Duque  o  acompanhava  de- 
lem. IV,  Aa  ii  tias 
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trás  quando  hia  a  miflà  ,  que  era  a  primeira  couza  ,  que  fazia  ;  e  vindo 
da  miífa ,  fe  o  Duque  avia  de  defpachar  ,  ellc  punha  a  meza  ,  e  cam- 

painha ,  e  chegava  a  cadeira  ,  e  mandava  deípejar  ,  ficando  com  o  Du- 
que até  que  vinhaõ  os  officiais  com  que  avia  de  defpachar  ,  c  como  co- 

meçava o  defpacho  ,  fe  fahia  ,  mandando  chamar  o  Pajé  da  Campainha 
para  acodir  ao  Duque  ;  e  í e  o  Camareyro  mor  era  prezente  ,  e  queria 
elle  íicoJir ,  naó  acodia  o  pajé,  e  fealgua  peíToa  queria  falar  ao  Du- 

que ,  naó  entrava  ,  fenaó  por  lua  ordem.  Sempre  acompanhava  de- 
trás ao  Duque  ao  Paço  ,  a  Caza  de  EIRey ,  e  da  Raynha  ,  e  Irlantes , 

e  aonde  era  neccíTario  ir  aquella  peíToa  ,  caas  ,  e  autoridade. 
Tinha  taó  particular  cuidado  de  guardar  o  decoro  ,  e  fazer  a  cor- 

tezia  devida  ,  que  nunca  em  fecreto  ,  deixava  de  fazer  a  mezura ,  bejar 
a  peça  ,  tomar  a  falva  ,  por  o  giolho  no  chaó  ,  e  falar  com  grande  aca- 

tamento ,  como  o  fazia  em  publico ,  por  dar  exemplo  a  todos  j  era 
muito  conhecido  de  EIRey  ,  o  Duque  ihe  tinha  grande  refpeito  ,  e  os 
Infantes  lhe  faziaõ  muita  honra  ,  e  toda  a  Corte  o  eftimava  muito. 

E  tudo  o  que  tenho  dito  ,  he  o  menos ,  em  que  Vafco  Fernan- 
dez  Caminha  fervia  ao  Duque  ;  porque  como  tinha  tantas  qualidades, 
e  virtudes  ,  corno  Ayo  o  acomeelhava  em  todas  as  couzas  ,  que  fe  of- 
fereciaõ  de  honra,  primor,  e  Cavalaria,  e  governo  de  feu  eftado ;  e 
nenhuma  deflas  o  Duque  fazia  fem  o  parecer  delle ,  c  em  acabando  de 
comer  íe  hia  para  o  Duque  ;  nas  doenfas  aíFeília  fempre ,  e  o  Duque  o 
mandava  fentar  em  huma  cadeira  raza  ,  e  tomava  os  votos  dos  Médi- 

cos,  para  o  que  fe  avia  de  fazer  ao  Duque. 

Guardaroupa. 

O  Guardaroupa  em  auzencia  do  Camareyro  mor ,  fazia  o  officio 
de  Camareiro  inteiramente,  e  fe  citava  prezente,  quando  o  Camareiro 
veítia  ,  ou  defpia ,  naõ  tocava  couza  alguma. 

Tinha  cargo  da  recamara  do  Duque  ,  e  lhe  era  carregada  cm  receita. 
Mandava  os  moços  da  Camará  ,  que  tivcíTcin  cuidado  de  fe  achar 

ao  tempo  do  veítir  ,  e  dei  pir  do  Duque  ,  e  aos  tempos  dos  recados  pol- 
ia manhla ,  quando  o  Duque  citava  cm  defpacho ,  e  polia  feita ,  e  os 

reprendia  ,  quando  o  naó  faziaó  ,  e  os  eníinava  a  dar  os  recados  ,  e  a 
fazer  as  mezuras  ,  e  cortezias  devidas  aos  offkiaes  mores  ,  e  fidalgos  ;  c 
finalmente  era  Meítre  das  Ceremonias ,  e  quando  faziao  alguma  travef- 
fura  ,  ellc  os  caítigava  por  mandado  do  Duque  ,  ou  do  Camareiro  mor. 

Também  tinha  a  feu  cargo  ,  mandar  aos  Rcpoíiciros  ,  que  fzef- 
fem  o  fogo,  cfoíTern  continues  a  todos  tempos  para  o  ferviço  de  fua 
obrigação  \  fora  dos  tempos  do  Vcador  ,  mandava  ao  Pvcpoltciro  ,  que 
tinha  cargo  do  brandão  ,  que  o  acendeífe  a  feu  tempo,  eoanagaííe, 
como  o  Duque  fahia  da  caza  ;  fe  o  Duque  adoecia  ,  dormia  na  Guar- 

daroupa ,  e  lhe  acedia  dcnojtc. 
Era  íempre  continuo  no  ferviço  de  dia  ,  e  de  noite;  acompanha- 

va o  Duque  quando  hia  ao  Paço  a  EIRey  ,  aos  lííantes  ,  c  a  todas  vizi- 
taçoeuis  ,  e  nos  caminhos  ,  e  cazas ,  e  lugares  onde  o  Duque  hia  a  ca- 

ca \  e  para  fei  vir  o  oílicio  era  nomeado  pelo  Camareyro  mor. Moço 
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M  oco  da  G  uar dar oupa  António  Mouro. 

O  officio  de  moço  da  Guardaroupa  ,  era  ajudar  ao  Camareyro  a 
vcftir  ,  e  defpir  o  Duque ,  como  atraz  fica  dito  no  titulo  do  Camarey- 

ro mor. 

Levava  as  calças  ,  e  as  ajudava  a  calçar  ,  fobir ,  e  atacar ;  tinha 
maó  no  roupão  ,  em  quanto  o  Camareyro  veftia  huma  manga  ,  e  outra 
do  gibaó;  e  quando  lho  deipia  ,  que  queria  veílir  o  pelote,  o  tinha  ,  e 
tomava  o  moço  da  Guardaroupa ,  e  o  dava  a  hum  dos  moços  ,  que 
ferviaó  na  Guardaroupa  ,  ou  a  hum  moço  da  Camará. 

Em  auzencia  do  Camareiro  ,  e  do  Guardaroupa  ,  veítia ,  e  defpia, 
fenaó  era  em  doenças  largas ,  porque  entaó  provia  o  Duque. 

Dormia  de  fora  da  porta  da  Camará,  porque  dentro  na6  dormia 
pe^oa  alguma ,  falvo  o  Camareyro  mor  ,  acodia  de  noite  ao  Duque  a 
todas  as  couzas  ,  que  fc  offereciaó  ,  darlhe  o  roupão  fe  fe  levantava  a 
algumas  obras  da  natureza  ,  e  porlhe  a  toalha  nos  pés  frios  ,  e  a  toalha 
quente  no  eílamago  ,  e  a  cobrilo  fe  avia  frio  ;  e  fe  queria  ler ,  ou  re- 

zar o  livro  ,  fe  fe  avia  de  levantar  cedo  ,  o  acordava  ,  e  lhe  dava  o  af- 
fucar  rozado  ,  e  o  púcaro  de  agoa. 

De  dia ,  c  de  noite ,  como  o  Duque  ,  naõ  eítava  em  negoceo , 

fempre  era  prezente  •,  communicava  o  Duque  com  elle  muitas  cotizas 
de  fubftancia  ,  e  de  grande  qualidade.  Contava  muitas  hiftorias  ao  Du- 

que iem  prejuízo  de  pzílòa  ,  com  que  aliviava  muito  o  Duque  de  luas 
manenconias ,  que  nunca  faltavaó  ,  e  como  o  Duque  dormia  pouco  , 
as  mais  das  noites  gaitava  neílas  couzas. 

Era  guarda  da  peíloa  do  Duque ,  e  de  fua  Caza  ,  tinha  cuidado 
de  ver  as  portas ,  e  janelas  da  Camará  fe  eftavaó  fechadas ,  e  corria  to- 

da a  caza  ,  e  via  debaixo  do  leito  fe  eftava  alguma  couza  ,  e  eíta  di- 
ligencia fazia  todas  as  noites  ,  como  o  Duque  fe  deitava  ,  e  tudo  dei- 

xava a  bom  recado,  e  portas  fechadas,  fenaó  a  da  Camará  ,  que  vinha 
para  a  Guardaroupa  ,  onde  elle  dormia ,  porque  fó  eíta  ficava  aberta. 

O  mefmo  fazia  na  Guardaroupa  ,  e  fechadas  as  portas  ,  e  janelas 
delia  ,  fe  deitava  ,  com  fua  cfpada  ,  ou  montante  a  ilharga  da  cama. 

Tinha  a  leu  cargo  os  homens  da  Guarda  ,  que  eraó  deze ,  man- 
dava cada  noite  dormir  quatro  na  fala ,  e  hum  dclles  tinha  cuidado 

dj  acender  a  veia. 

Sempre  riohao  doze  alabardas  em  hum  cabido  na  fala.  Eítes  qua- 
tro eraó  contínuos  de  dia  ,  c  de  noite  para  acodirem  a  qualquer  couza, 

que  fe  Oircrecia  ,  e  deites  dous  caminhavaó  fempre  com  as  cargas  da 
Guardaroupa ,  carregavaó  as  arcas ,  e  defearregavaó. 

Moço  das  Chaves  ]oi<o  Gomes  Vieyra. 

O  oíndo  de  moço  das  chaves  era  fazer  o  ofTído  de  moço  da  Guar- 
daroupa inteiramente  cm  fua  auzencia  ,  e  em  prezença  o  ajudava. 

Tinha  a  leu  cargo,  quando  o  Duque  ur^rdsva,  e  chamava,  en- 
trar na  Camará  com  o  moço  da  Guardaroupa  ,  abrir  asjaiieias  ,  e  con- 

certar 
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certar  a  cama  ,  fc  citava  algua  coiafa  defcompoíla  ,  c  chamava  ao  Por- 
teiro da  Camará  ,  e  lhe  dezia  ,  que  chamaílc  os  íícpoíleiros  ,  e  barre- 

deiro  para  fazerem  fogo  ,  e  barrer  a  caza. 
Ao  tempo  dovcílir  levava  íempre  acamlza  da  Guardaroupa ,  do- 
brada em  hua  toalha  ,  poíla  em  huma  falva  ,  e  beijavaa  ,  e  dava  ao  Ca- 

mareiro ,  que  eílava  junto  da  cama ;  o  Camareiro  tomava  acamiza  com 
a  toalha ,  e  ellc  fe  faya  com  a  íalva  na  maõ  com  o  moço  da  Guarda- 
roupa. 

Ao  tempo  ,  que  o  Camareiro  ,  e  moço  da  Guardaroupa  entravaó 
com  as  calças ,  entrava  também  o  moço  das  chaves  prezente ,  e  ajuda- 

va as  vezes  ao  moço  da  Guardaroupa  a  íbbir  as  calças ,  e  atacaías. 
Como  o  Duque  abotoava  o  jubaó ,  fahia  o  moço  das  chaves  a 

Guardaroupa  ,  e  repartia  as  peças  ,  e  dezia  ao  Porteiro  da  Camará ,  que 
fizcífe  entrar  agoa  as  rnaós ,  que  entrava  pella  ordem  dita  no  titulo  do 

Camareyro  ,  e  aífy  as  mais  peças.  As  peças  repartia  pela  ordem  fe- 

guinte. Ao  primeiro  moço  da  Camará  ,  que  pella  menhaa  vinha  a  Guar- 
daroupa j  alimpava  as  calças ,  e  o  fegundo  as  ajudava  alimpar  \  ao  pri- 

meiro deites  dous  dava  o  ferviço  de  agoa  as  maõs ,  e  ao  fegundo  o  pra- 
to do  Penteador  ,  e  aos  outros ,  que  alimpaíTem  o  veílido.  Eíla  ordem 

fc  guardou  fempre. 
Tinha  a  feu  cargo  a  arca  da  roupa  branca  do  ferviço  ordinário, 

e  os  veítidos  ,  e  calçado.  Eílas  couzas  naõ  eraó  carregadas  ao  Guarda- 
roupa ,  porque  dava  o  Duque  muitas  vezes  varejo ,  e  as  repartia. 
linha  mais  a  feu  cargo  a  prata  do  ferviço  ;  a  faber  ,  hum  Açafa- 

te ,  ou  prato  do  Penteador ,  outro  prato  ,  ou  jarro  de  agoa  as  maós , 
hum  gomil  grande  dourado,  duas  falvas ,  oito  caíliçaes  de  velas,  ou- 

tro caíliçal  de  palmatória  ,  hum  brazeirinho  ,  huma  caífoula ,  dous  caf- 
tiçaes  de  pivete  ,  huma  lanterna  de  prata  ,  e  aífy  os  perfumes  ,  e  os  pa- 

nos da  Guardaroupa  ,  lençoes  ,  e  toalhas. 
Tinha  cuidado  de  mandar  armar  a  Guardaroupa  ,  o  pano  ,  e  len- 

çol ,  e  nclla  de  huma  parte  fe  punha  fempre  o  prato  com  hum  pentea- 
dor ,  hua  toalha  dobrada  ,  e  dous  pentes ,  c  fe  cobria  com  outra  toa- 
lha grande ,  e  da  outra  parte  da  Guardaroupa  eílava  o  veílido  ,  ou 

roupão  cuberto  com  outra  toalha  ,  e  no  meyo  hum  gomil  grande  dou- 
rado por  ornamento  ,  porque  o  Duque  fe  lavava  com  hum  jarro  ;  eíle 

concerto  faziaó  os  que  ferviaó  na  Guardaroupa  por  ordem  do  moço 
das  chaves  :  e  nos  dias  íblcmnes  mandava  armar  outro  pano  novo  brof- 
lado  com  toalhas  de  rendas  de  ouro  ,  ou  de  outra  forte  boa,  ealcatiías 

novas  daquèlles  dias,  que  eraó  Natal  ate  dia  de  Reys ,  Palchoa ,  e al- 
guns dias  ,  e  Pentccoíle  ,  e  quando  vinhaõ  hofpedes. 
Eílava  íempre  com  muita  limpeza ,  porque  como  cfrava  armada 

na  antecâmara  ,  caza  publica,  por  onde  paílava  o  Duque  Íempre,  e 
todas  as  peíToas  ,  que  o  vinhaó  vizitar ,  c  toda  fua  fidalguia  eílava  ncl- 

la ordinariamente  aífentados ,  era  neceífario,  que  cllivelle  com  toda  a 
limpeza  do  mundo;  e  era  taó  venerada  ,  que  nenhuma  pcífoa  fc  fo- 

bia no  degrao  ,  íenaó  quando  fe  rcpaitiaó  as  peças  do  veílido  ,  ou  as 
punhaó  neila. 

Tinha 
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Tinha  a  fcu  cargo  mandar  todas  as  noites  acender  féis  velas,  que 
crao  de  quarta  de  arrátel  cada  huma ,  depois  foraó  menos  groíías ,  duas 
fe  punhaó  na  Guardaroupa  ,  c  as  quatro  na  Camará. 

Depois  que  fe  o  Duque  deitava  ,  mandava  acender  huma  vcía 
groila  ,  que  fe  punha  no  meo  da  porta  da  Camará ,  onde  o  Duque  dor- 

mia ,  que  alumiava  a  Camará  ,  e  Guardaroupa  ,  que  durava  toda  a 
noite. 

Todas  as  noites  punha  a  cabeceira  da  cama  do  Duque  na  grade  do 
leito  ,  hum  rctavolo  de  NoíTo  Senhor  Jefu  Chriíto  crucificado  detrás 

da  Cortina  ,  que  tinha  huma  cadea  ,  e  hum  gancho  ,  com  que  fe  pen- 
durava. 

E  aíTy  hum  montante  a  cabeceira  junto  da  cadeira  ,  e  da  parte  da 
ilharga  do  leito  contra  a  parede  huma  cadeira  raza  ,  e  fobre  ella  huma 
lava  de  malha  ,  e  hum  fombreiro  decafeo.  Eílas  três  couzas  levava  or- 

dinariamente com  o  Duque  por  onde  hia  ,  e  caminhava  ;  e  aíTy  dous 
cadeados  dereitos  com  armelas  de  perafuzo  ,  para  fe  porem  nas  portas 
da  Camará  ,  onde  o  Duque  dormia  ,  fe  naó  tinha  fechos. 

Quando  o  Duque  vinha  de  fora  ,  ou  avia  neceílidade  ,  mandava 
pòr  hum  cruzeiro  de  prata  ,  e  huma  falva  com  perfume  ,  ou  caífoula 
na  Camará  ,  ou  Caza  ,  onde  o  Duque  avia  de  citar. 

Caminhava  fempre  com  o  Duque,  huma  hora,  que  faltava,  lho 
cítranhava  o  Duque  muito. 

Quando  o  Thezoureiro  naó  hia  ao  Duque  ,  levava  fempre  o  di- 
nheiro para  a  defpeza  ordinária. 

Comia  em  huma  caza  junto  a  Guardaroupa ,  e  na  Guardaroupa 
dormia  ,  e  aly  era  fua  pouzada. 

Eu  António  Mouro  fervi  efte  cargo  de  moço  das  chaves  muitos 
annos  ,  antes  que  folie  moço  da  Guardaroupa ,  e  eílc  fervko  fazia  or- 

dinariamente,  e  muitos  outros  fora  deíle  orHeio  ,  como  craó  vizita- 
çoens ,  a  Grandes  de  Caílelía  ,  e  outros  muitos  Senhores  ,  e  aííy  me 
mandava  a  negócios  de  importância,  c  de  muita  qualidade. 

E  fervindo  eíle  oíficio  ,  e  o  de  moço  da  Guardaroupa ,  fervi  do- 
ze annos  de  Thezoureiro  ,  e  em  todos  eítes  cargos  fe  ouve  o  Duque 

por  muito  bem  fervido. 

Os  moços  quejervicú  na  Guardaroupa, 

Todos  tinhaó  obrigação  de  dormir  na  Guardaroupa ,  efervir  nel- 
la  em  tudo  o  que  era  neceífario  ,  de  noite  dormiaó  ,  e  de  dia  aguarda- vaó. 

A  cada  hum  dava  o  Duque  cargo  particular.  Hum  tinha  cargo 
das  armas  ,  arnezes  ,  favas  de  malha  ,  da  peíFoa  do  Duque  ,  e  aíly  arca- 

buzes ,  rodelas ,  montantes,  leques,  e  outros  géneros  de  armas. 
Outro  tinha  cargo  da  Livraria  ,  c  dos  eíírorncntos  mathematicos , 

c  aíTy  da  cazinha  ,  em  que  o  Duque  deíjpachava: 
Outro  da  arca  da  Cerraria  ,  e  da  arca  da  ferramenta  ,  e  dos  Rarre- 

deifos,  e  da  limpeza  da  caza,  mandar  iacudir  as  alcatifas  ,  lambeis  da 
Guardaroupa  ,  varrer  ,  esíolinhar  as  cazas  ,  varandas  ,  e  parte  do  Ter- 

reiro 
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reiro  ao  longo  das  cazas  ,  c  todcs  efces  fe  aceitavaó  por  portarias  do 
Camareyro  mor. 

Veador  do  Duoite  Dom  Theodcfio  foy  Eytçf  de  Figueiredo,  e 
Fernaô  de  Cofiro, 

Primeiramente  tinha  cargo  dos  filhamentos  ,  e  defpachava  com 

■o  Duque  as  peífoas ,  que  o  requeriaõ  filhando  os  Capeilaens  ,  Guarda- 
roupas ,  Caçadores ,  homens  da  Guarda  ,  e  moços  da  Eftribeira ,  que  os 
filhameatos  cerriaó  pellos  feus  mayores  \  á  huns ,  e  a  outros  mandava 
fazer  os  alvarás  ao  Eícrivao  da  cozinha  ,  fenaó  hiaõ  aííinados  por  elle , 
naó  osaffinava  o  Duque. 

Tinha  jurdiçaó  lobre  os  ofriciaes ,  e  peílbas  abaixo  nomeadas  ,  a 
faber  ;  os  Qínciaes  da  meza  ,  Mantieyro  ,  Uchao  ,  Servidor  da  toalha , 
Éfcrivaó  da  cozinha  ,  Comprador,  Éfcrivaó  das  compras ,  Cevadeiro, 
que  também  tinha  cargo  da  cera,  ucharia ,  moços  da  Camará  ,  Repof- 
teiros,  e  Apozentador,  Mariícal,  Porteiros  de  Cana,  Paííavantc,  Arau- 

to ,  Charamelas ,  Trombetas  ,  e  Atabales. 
A  ordem  que  tinha  para  prover  as  couzas  de  fua  obrigação  ,  a 

íaber.  Mandava  chamar  o  eícrivao  da  cozinha  ,  comprador ,  éfcrivaó 
■das  compras  ,  e  o  que  tinha  cargo  da  ucharia  ,  e  com  todos  praticava  , 
eaíientado  o  que  Fe  avia  de  fazer  ,  mandava  o  Comprador  ,  Éfcrivaó 
de  compras  ,  que  com  muita  diligencia  proveííem  a  ucharia  de  todas  as 
couzas  neceíFarias  para  o  comer  do  Duque  ,  e  os  que  mais  eítavaó  a  fua 
conta. 

Todas  as  manhas  ,  e  tardes  hia  a  cozinha  ,  onde  o  efperavaó  cf- 
tes  officiaes  ,  e  Cozinheiros ,  e  com  elles  ordenava  as  iguanas  ,  e  comer 
do  Duque. 

As  horas  de  comer  ,  mandava  ao  fervidor  da  toalha  ,  e  moços  da 
Camará  ,  e  deus  Porteiros ,  que  foíFem  a  cozinha  pcllas  iguarias  ;  nef- 
tc  tempo  tinha  cuidado  o  Mantieyro  de  mandar  a  prata  a  cozinha ,  e 
tanto ,  que  o  comer  vinha,  o  fazia  faber  ao  Duque;  fe  a  meza  naó 
citava  poíia  ,  c  o  Duque  avia  de  comer  na  caza  ,  onde  citava  ,  entravaó 
os  Repofteiros  com  a  meza  ,  e  o  Veador  a  punha,  c  ajudava  ao  Man- 

tieyro a  deitar  as  toalhas  fobre  a  meza  ,  e  como  o  Mantieyro  tinha  a 
meza  com  as  couzas  do  ferviço  ,  c  fruta ,  chegava  o  Ycador  a  cadeira 
ao  Duque ,  e  fava  a  porta  da  caza  ,  onde  eftava  a  copa  ,  e  fazia  entrar 
os  Porteiros  ,  e  elle  pclla  ordem  ,  que  fe  coílumava  ,  hia  diante  dagoa 
as  maós  ,  e  fazia  iuã  mezura  ;  o  Mantieyro  lavada  a  lalva  dava  o  prato, 
e  o  gomil  ao  Trinchante  ,  que  eftava  já  junto  a  meza  efperando.  O 
fervidor  da  toa!  ha  punha  as  iguarias  na  meza  ,  e  o  Uchao  as  aprezen- 
tava  ao  Trinchante  ,  o  Trinchante  no  Duque  ,  c  tirava  ;  e  o  Mantieyro 
as  alevantava  da  meza  *,  o  Veador  eftava  a  meza  ate  que  o  Duque  aca- 

bava de  comer,  e  tornava  polia  agoa  as  mãos  polia  mcfma  ordem  ,  e 
depois  que  o  Trinchante  dava  agoa  as  maós  ,  e  levantava  as  toalhas ,  e 
acabava  de  lazer  feu  ofricio  ,  o  Veador  levantava  a  meza. 

Os  dias  de  feitas  principaes  ,  Natal ,  dia  de  Reys  ,  Pafchoa  ,  Pen- tecoftes , 
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tccoftes  ,  comia  o  Duque  com  grande  Majeftade ;  mandava  o  Veador 
por  a  meza  na  lala  ,  e  armavafte  a  copa  com  toda  a  prata  ,  hiaó  os  Por- 

teiros com  fuás  maças  de  prata  ,  e  PaíTavantes  ,  Arautos  ,  com  fuás  co- 
tas de  armas  do  Duque  diante  do  Veador  ,  e  do  fcrviço  dagoa  as  mãos; 

e  ally  diante  dos  Copeiros  mor  ,  e  pequeno  ,  quando  levavaó  agoa  pa- 
ra beber. 

Neftes  dias  mandava  o  Veador  vir  as  charamelas  ,  trombetas  ,  e 
atabales  a  fala  ,  e  tangiaó  a  feus  tempos ,  e  de  madrugada  davaó  alvo- 

radas ao  Duque  aopè  das  janelas  da  fua  Camará. 
Tinha  cargo  de  mandar  aos  moços  da  Camará  tomar  doze  tochas 

cada  noite  na  Corte  ,  que  hiaó  bufear  o  Duque  aonde  lhe  anoitecia  ,  e 
fe  o  Duque  era  fora  da  Cidade  ,  o  hiaó  efperar  a  porta  delia  ,  fe  eílava 
no  Paço  ,  ou  em  outra  parte. 

Hum  dos  moços  da  Camará  eftava  com  a  tocha  alumiando  o  ca- 
valo ,  e  em  caza  fempre  fayaó  com  as  peífoas  ,  que  vizitavaó  o  Duque. 

Duas  deílas  tochas  ferviaó ,  hua  de  hir  a  cozinha ,  e  vir  com  as  igua- 
rias ,  entrava  com  ellas ,  e  eftava  com  ella  na  caza  onde  o  Duque  co- 
mia ,  e  fe  faya  com  as  tochas ;  a  outra  eftava  aceza  na  copa  ,  acompa- 

nhava ,  e  alumiava  a  agoa  asmaós,  eaífy  ao  Copeiro  mor  ,  quando  le- 
vava agoa ,  ou  vinho. 
Se  o  Duque  avia  de  hir  a  Corte ,  ou  a  outra  parte  ,  tinha  a  feu 

cargo  ,  faber  do  Duque  aonde  avia  de  pouzar.  Mandava  concertar  as 
cazas  ,  tirarlhe  as  goteiras ,  cavalas ,  armalas  de  panos  ,  ou  guadamecins, 
e  cama  com  todas  as  coufas  necelTarias  por  ordem  do  Duque  j  a  efte  con- 

certo hia  a  peflba  ,  que  tinha  cargo  da  repofte. 
Mandava  prover  de  palha  ,  cevada  ,  lenha  ,  fe  fe  avia  de  comprar, 

fenaó  avizava  ao  Duque  para  que  mandaíTe  eferever  aos  Almoxarifes , 
que  dos  Almoxarifados  a  mandallem. 

Sabia  do  Duque  aspelfoas,  que  o  aviaõ  de  acompanhar,  e  fazia 
hum  rol  delias  ,  que  dava  ao  Apozentador ,  que  hia  diante  apozentar, 
e  outro  rol  dava  ao  Apozcntador ,  que  pello  caminho  apozentava. 

Tinha  a  feu  cargo  faber  as  beftas ,  que  eraó  ncceflarias  para  leva- 
rem o  fato  ,  c  cargas  do  Duque  ,  e  aíTy  as  dos  Criados  todas  mandava 

vir  hum  dia  antes  da  partida  ,  porque  naó  ficaliem  os  oíricios ,  e  fer vi- 
ços detrás ,  e  todos  acompanhavaó  o  Duque. 
O  Marichal  das  azemalas  tinha  cargo  de  as  repartir  por  hum  rol , 

que  lhe  o  Veador  dava. 
Quando  o  Duque  caminhava  mandava  hir  dons  ferviços  para  fer 

melhor  fervido.  Hum  partia  o  dia  antes  aonde  avia  de  hir  a  jantar,  os 
Repofteiros  com  o  eftrado  ,  cadeira  ,  mezas  ,  guardaportas  ,  alcatifas  , 
bancos ,  e  todas  as  couzas  de  fua  obrigação. 

O  Efcrivaô  da  Cozinha  ,  Comprador  ,  Efcrivaó  das  compras  ,  Co- 
zinheiros ,  a  mantearia  ,  copa  ,  e  com  cfta  ordem. 

Quando  o  Duque  chegava  ,  achava  as  cazas  armadas  ,  no  verão 
aguadas  ,  e  no  inverno  ,  fogo  feito  ,  e  iguanas  na  meza. 

Mandava  outro  fcrviço  fazer  preftes  com  a  cama  ,  onde  o  Duque 
avia  de  dormir ,  e  defta  maneira  fempre  o  Duque  era  bem  fervido ,  os 
oítíciaes ,  e  fervidores  eftavaó  defeançados. 

Tom.  IV.  Bb  Mm- 



I£4      ̂ Pt&VAi  doLiv.Vl.  daHiftoria  Çenealcgica 
Mandava  no  moço  da  Camará  ,  que  levava  o  Alforje ,  que  foífe 

fempre  com  o  Duque  ,  e  o  levalfc  bem  provido. 
Se  o  Duque  avia  de  palTar  mar ,  ou  rio  ,  mandava  ter  preftes  as 

barcas  neceílarias,  para  que  todos  juntamente  paíTaíTem  com  o  Duque. 
Tinha  cargo  de  mandar  ao  Mariícal  ,  que  mandaíTe  os  Azeméis 

com  as  azemalas ,  buícar  palha  ,  fazer  o  palhejro,  e  aífy  lenha  para  pro- 
ver os  fogos  ordinários  ,  e  bufcar  erva. 
Quando  vinhaó  hofpedes ,  mandava  ao  Apozentador ,  que  delles 

tinha  cargo  ,  que  os  apozentaííe ,  e  proveífe  de  todo  o  neceíTario  ef- 
plcndidamente. 

Tinha  a  feu  cargo  íaber  do  Cevadeiro ,  e  dos  officiaes ,  que  tinhaõ 
cargo  da  cera  ,  e  ucharia ,  e  todos  que  cabiaó  debaixo  de  lua  jurdiçao 

as  couzas  ,  que  lhe  eraó  neceílarias  §.  Cevada  ,  cera',  Açucares,  vi- nhos ,  confervas  ,  confeitos  ,  frutas ,  marraãs ,  prezuntos  ,  chacinas , 

toucinhos,  chouriços,  quejos,  azeitonas  de  conlerva  ,  alcaparras  ,  ef- 
peciarias ,  figos  ,  paílas  ,  amêndoas  ,  pefcados  fecos ,  e  atuns. 

Com  cada  official  fazia  hum  rol  deftas  couzas ,  que  pertenciaó  a 
feu  cargo  ,  e  bem  orçado  tudo  ,  falava  ao  Duque  ,  e  lhe  moftrava  as 
lembranças ,  para  que  as  mandaíTe  vir  das  partes  ,  onde  as  avia ,  e  que 
menos  cuftavaó. 

O  Duque  com  o  Efcrivaó  da  fazenda  tomava  as  lembranças ,  e  ef- 
crevia  aos  Almoxarifes  dos  lugares  ,  onde  avia  as  couzas  aííima  decla- 

radas ,  e  que  com  menos  cufto  as  podiaó  comprar  ,  e  trazer  ,  que  as 
mandaííem  ,  o  que  todos  faziaó  e  quando  vinhaó  as  entregava  ao  offi- 

cial ,  a  que  pertenciaó ,  e  lhas  carregava  o  Efcrivaó  em  receita. 
Por  fua  ordem  mandava  vir  as  golpelhas  de  pefeado  de  Sctuval 

cada  íbmana  ,  e  quarcfma. 
Tinha  a  feu  cargo  concertarfe  com  o  Carniceiro  ,  que  deíle  car- 

ne para  a  ucharia  do  Duque  ,  e  todos  feus  criados  ,  que  nunca  faltalfe 
por  certo  preço ,  e  fe  fazia  fazer  eferitura  ,  e  obrigação. 

Todas  as  defpczas  ôa  ucharia ,  cozinha ,  compras  ,  e  livros  dos  of- 
ficiais  ,  que  compravaó  ,  e  dcfpendiaó  debaixo  de  fua  jurdiçao  ,  aílina- 
va  ,  e  via  ,  c  fem  feus  afinados  ,  fenaó  levavaó  em  conta. 

Com  eftas  providencias  ,  e  com  outras  de  outros  ofriciais ,  na  Cor- 
te, nas  jornadas  que  fez  com  as  Princezas  naraya,  e  em  grandes  feitas 

que  em  feu  tempo  ouve  ,  e  aífy  nos  caminhos  ,  e  em  Villa-Viçoza  foy 
melhor  fervido  Principe  que  ouve  em  feu  tempo  ,  c  fuás  couzas  taó 
grandiozas  ,  que  ibavaó  cm  todas  quatro  partidas  do  mundo. 

Tinha  o  Veador  domínio  ,  e  alçada  fobre  cento  e  vinte  peífoas , 
fobre  hnes  mais  que  outras,  a  huns  avizava  ,  a  outros  mandava.  §.  Sin- 
co  officiaes  da  meza  Diogo  da  Veiga  Manticyro  ,  Franciíeo  Figueira 
Uchaó  ,  Eílcvaó  de  Aguiar  ,  e  António  de  Souza  de  Amarante  ,  lcrvi- 
dores  de  toalha  ,  Álvaro  Colaço  ,  Copeyro  pequeno  ,  que  também  ti- 

nha cuidado  ôa  prata  ,  e  toalhas  de  meza, 
Sinco  ;  Efcrivaó  da  Cozinha  Chriftovaó  Ayres;  Efcrivaó  das  com- 

pras Franciíeo  Fragozo  ;  Apozentador  Franciíeo  de  Vai  de  rama;  Com- 
prador Pedro  Anncz ;  Cevadeiro  ,  que  tambem  tinha  cargo  da  cera , 

Ucharia  5.  Gonçalo  Dias. 

8  Mocos 
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8  Moços  dos  officios. 
40  Moços  da  Camará  do  ferviço  continuo  da  meza ,  tochas  ,  re- 

cados. 

12  Repofteiros. 
8  Porteyros  da  Cana.     6  Paífavante,  e  Arauto, 
i  Mariícal ,  Bertholameu  de  Araújo. 
8  Azeméis.      10  Charamelas.     12  Trombetas.     8   Cozinheiros 

com  10  ,12,8  moços  das  cozinha. 

7a 
Ejcrivad  da  Cozinha  ChriJlovaÕ  Ayrez. 

Tinha  cargo  de  fazer  os  alvarás  de  íilhamento  ,  elle  os  dava  a  ai- 
fmar  ao  Duque  ,  e  os  regiftava  no  livro  da  Cozinha.  E  aífy  de  mandar 
fazer  o  comer  do  Duque  aos  Cozinheyros  j  fazia  a  defpeza  a  peílba  que 
tinha  cargo  da  ucharia  de  todas  as  couzas  ,  que  lhe  eraó  carregadas  por 
elle  Eícrivaó  da  Cozinha  ,  que  eraó  as  que  recebia  do  Comprador  ,  e 
alíy  aos  que  vinhaõ  de  fora  dos  Almoxarifes  ,  e  que  outras  peífoas  com- 

prarão ,  e  aíTy  a  golpelha  de  Setuval ,  e  todo  o  pefeado  ;  fazia  os  roes 
das  moradias  pollos  apontamentos  dos  apontadores. 

Mandava  aos  Cozinheiros ,  e  moços  da  cozinha  cn  todo  o  ferviço. 

Comprador  Pedro  Atines» 

Comprava  todas  as  couzas  neceíTarias  para  o  comer  do  Duque ; 
e  ordenados  das  peífoas  ,  que  os  tinhaó.  Pagava  as  moradias  aos  moços 
da  caça  ,  cozinheiros  ,  e  eferavos  por  roes  aífinados  de  quem  os  tinha 
a  leu  cargo. 

E/crivaÕ  das  Compras  Franci/co  Magro, 

Era  fempre  prezente  com  o  Comprador  ao  comprar  das  couzas. 
Tinha  hum  livro,  em  que  carregava  o  dinheiro  ,  que  o  Comprador  ,reT 
cebia  do  Thcfoureyro  ,  e  nelle  lhe  fazia  as  defpezas  do  que  entregava 
na  ucharia  ,  e  alfy  dos  pagamentos  ,  o  qual  via  o  Veador  ,  e  aílinava  to- 

dos os  mezes  ,  e  por  elle  dava  fua  conta. 

Da  Ucharia  tinha  cargo  Gonçalo  Dias. 

Recebia  do  Comprador  todas  as  couzas  que  fc  compravaó  pnra 
a  defpeza  do  comer  do  Duque  ,  e  ordenados.  Recebia  as  chacinas , 
prezuntos ,  chouriços ,  marraãs  ,  açúcar  ,  peitados  ,  e  todas  as  couzas 
que  vinhaó  de  fora  ,  eaffy  do  Comprador  ,  cemo  de  outras  peífoas  lhe 
eraó  carregadas  cm  receita  pcllo  Efcrivaó  da  cozinha  ,  e  elle  lhe  fazia 
a  dcípeza.  Eítas  receitas,  e  defpezas  via  o  Veador  ,  como  já  tenho 
dito  ,  e  por  cite  livro  lhe  eraó  levadas  cm  conta. 

O  nicfmo  Gonçalo  Dias  era  Cevadeiro ,  tinha  carço  da  cevada , 

cally  mcímo  da  cera.     Era  Efcnvaó  deites  dous  cargos  Francifco  Ma- 

Tom.lV.  Iibii  "  gro, 
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gro ,  que  o  era  das  compras  ,  fazia  feus  livros  das  receitas,  edefpezas, 
pella  ordem  ,  que  fe  agora  faz  ,  hum  da  cevada  ,  outro  da  cera.  Pa- 

gava os  ordenados  da  cevada  doscavallos,  azemalas,  e  fazia  toda  a  def- 
peza.     E  aíTy  da  cera. 

Acompanhava  fempre  o  Duque  por  caminhos  em  todas  as  partes 
com  todas  as  couzas  de  feu  cargo  ,  e  nos  caminhos  ,  vendas  ,  eftalajes  , 
dava  fempre  os  ordenados  da  cevada ,  carnes  ,  peitados ,  fem  faltar  coti- 

za alguma  ,  e  fempre  hia  bem  provido  de  tudo. 

Marifcal  era  Gafpar  Alvarez. 

O  Marifcal  tinha  cargo  dos  Azameis ,  e  Azemalas  ;  elle  mandava 
bufear  a  lenha  ,  e  fazer  palheiro  ,  bufear  alcácer,  e  erva  para  os  cava- 

los ,  mulas ,  e  azemalas ,  e  por  fua  ordem  ,  e  rol  ,  pagava  o  Compra- 
dor os  ordenados  dos  azeméis  ,  e  o  Cevadeiro  dava  a  cevada  para  as 

azemalas.  Quando  o  Duque  caminhava  ,  elle  repartia  as  beítas  de  car- 
ga por  ordem  ,  e  rol  do  Veador  j  e  provia  fempre  de  palha  ,  e  lenha  em 

todas  as  partes. 

Mantieyro  Diogo  da  Vejga. 

O  Mantieyro  tinha  a  feu  cargo  pòr  as  toalhas  da  meza  ,  fendo  o 

Duque  prezente  ,  e  levar  o  ferviço  dagoa  as  mãos  ,  fervir  a  meza  ,  ale- 
vantar  as  iguarias  ,  e  tomar  as  toalhas  depois  que  o  Trinchante  as  tira- 

va ,  tudo  na  maneira  ,  que  já  fica  dito  no  titulo  de  Veador  ,  com  as 
ceremonias  nelle  declaradas. 

Depois  que  faleceo  Álvaro  Colaço ,  Copeiro  pequeno ,  mandou 
o  Duque  a  Diogo  da  Vejga  Mantieyro  ,  que  tiveíTe  a  feu  cargo  a  pra~ 
ta ,  e  couzas  da  mantiarya ,  elle  mandava  armar  as  copeiras  ,  e  por  a 
meza  aos  moços  da  mantiarya ,  e  levar  a  prata  a  cozinha  ,  e  fazer  todo 
o  ferviço  da  maneira  ,  como  agora  fe  faz. 

Os  ofíicios  de  Uchaó  ,  e  fervidor  da  toalha  ,  e  obrigaçoens ,  fica 
dito  no  titulo  de  Veador  ,  e  aíly  no  de  Trinchante  ,  e  aíly  mefmo  o 
cargo  de  apozentadoi\ 

FernaÓ  Pereira  Thrmchante. 

O  feu  enrgo ,  e  officio  era  achar  fe  fempre  prezente  ao  tempo , 

que  o  Duque  queria  comer  ,  e  depois ,  que  o  Veador  fazia  lua  cere- 
monia  ,  e  aprezentava  agoa  as  mãos ,  a  tomava  o  Trinchante  da  mao  ao 
Mantieyro ,  e  tomada  a  fatva  ,  a  dava  ao  Duque  ,  e  lavadas  as  mãos  a 
tornava  ao  Mantieyro  ,  aprezentava  as  iguarias  de  frutas ,  que  cítavaó 
na  meza  ;  aj  outras  que  corriaó  da  mao  do  fervidor  da  toalha  ao  Uchaó, 
e  do  Uchaó  a  cile  ,  c  tirada  a  falva  ,  que  o  Uchaó  tomava  ,  as  trincha- 

va ,  cchegiva  ao  Duque,  c  tirava  ,  e  dava  ao  Mantieyro  ;  acabado  de 
comer  dava  agoa  as  maós  da  mefma  maneira  ,  e  alevantava  as  toalhas , 
e  com  hunia  mezura  fe  defpedia  da  meza ,  acompanhava  o  Duque  em 
todoá  os  caminhos  ,  c  lugares  aonde  hia  comer. 

D.  Mar- 
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D.  Martinho  de  Távora  Copeiro  mor. 

Tinha  obrigação  de  dar  de  beber  ao  Duque ,  e  aíliftir  ordinária 

mente  ao  jantar,  e  cea  •,  eftava  a  meza  ,  e  quando  o  Duque  pedia  agua, 
ou  vinho  ,  fava  a  caza ,  onde  eftava  a  copa  ,  e  da  maó  do  Copeiro  pe- 

queno tomava  o  púcaro  ,  e  ialva  ,  e  com  o  Copeiro  pequeno  diante  ,  e 
dous  Porteiros  a  levava  ,  e  depois  de  fazerem  os  Porteiros  ,  e  Copeiro 
pequeno  Tuas  mezuras  ,  o  Copeiro  mor  punha  o  giolho  no  chaó  ,  e  o 
pequeno  lhe  tirava  a  íbbrecopa  do  púcaro  ,  e  tomada  a  íalva,  que  lem- 
pre  bebia  ,  c  naó  taõ  fomente  tocava  ,  como  fazem  agora  ,  a  dava  ao 
Duque  ,  e  acabado  de  beber  o  tomava  ,  eftando  com  o  giolho  no  chaó , 
lhe  punha  o  Copeiro  pequeno  a  fobrecopa  ,  e  lhe  tomava  o  púcaro  ,  o 
mòr  fe  levantava  ,  e  fazia  fua  mezura  ,  e  fe  punha  em  feu  lugar. 

Sempre  antes  que  o  Duque  comeíTe ,  via  a  agoa  fe  eftava  fria ,  e 
o  vinho  fe  era  bom  ,  e  fenaó  provia  fobre  illo  ,  mandava  vir  agoa ,  e 
falitre  para  a  resfriar  ,  e  reprendia  ao  Copeiro  pequeno  ,  porque  a  elle 
dava  o  Duque  os  achaques  ,  e  as  graças ,  e  ao  pequeno  fazia  mercê. 
Acompanhava  o  Duque  por  caminhos  ,  e  de  todas  partes  aonde  hia  co- 

mer. As  couzas  que  eraó  neceílarias  para  o  ferviço  de  feu  officio  ,  o 
Copeiro  mor  as  fazia  prover ,  e  por  fua  portaria  fe  davaõ. 

Álvaro  Colaço  Copeiro  pequeno. 

Tinha  a  feu  cargo  a  prata  do  ferviço  ordmario  da  meza  ,  ecopa, 
e  toalhas ,  e  tudo  o  que  tocava  ao  ferviço  da  mantierya ,  e  alfy  as  do 
Copeyro  pequeno ,  púcaros  ,  falvas ,  taças ,  copos  ,  garrafas ,  e  todas 
as  mais  coufas  neceílarias  ,  e  manda  armar  as  copeiras,  por  ter  eftes  car- 

gos da  mefma  maneira  em  vida  do  Duque  D.  Jaymes.  Para  efte  fervi- 
ço avia  dous  moços  damantiaria  ,  que  punhaó  a  meza,  ecopa  ,  e  dous 

lervidores  eferavos  para  irem  por  agoa ,  e  lavarem  a  prata, 

Ayres  Gonçalves  Barreto  EJlribeiro  mor' 

A  obrigação  de  feu  officio  era  acharfe  fempre  ao  tempo  que  o 
Duque  cavalgava,  davalhe  oeftribo,  e  o  acompanhava  ,  edecia,  quan- 

do defcavalgava ,  fendo  elle  prezente ,  nenhum  outro  fidalgo  fazia  ef- 
te officio.  Vifitava  a  eftribaria  ,  aífy  cavalos  ,  como  jaezes ,  eferavos  , 

e  todas  as  couzas  neccíTarias  da  eftribaria  fe  proviaõ  por  fua  ordem.  An- 
dava nos  cavallos  do  Duque.  Tinha  jurdiçaó  fobre  os  Eftribciros  ,  que 

craó  Manoel  Sardinha  da  Gineta,  e  Annibal  Piamontez  da  Brida.  E 
aíTy  fobre  os  moços  da  eftribeira  ,  e  a  elle  remetia  o  Duque  os  filhamen- 
tos  delbs ,  c  por  lua  portaria  lhe  faziaó  os  Alvarás. 

Cada  hum  dos  eftribeiros  tinha  cargo  dos  feus  jaezes  da  gineta  , 
e  da  brida  dos  ordinários  do  ferviço  ,  eraó-lhe  carregados  por  eícrivaó 
do  feu  cargo  ,  e  aíTy  os  cavalos ,  e  mulas  ,  c  eferavos. 

O  Eftribeiro  da  Gineta  Manoel  Sardinha  em  auzencia  do  Eftribciro 

mòr  fazia  feu  orneio  ,  naó  dando  o  citribo  fenaó  em  prover  a  eftrebaria. 

E  fem- 
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E  fempre  em  prezença  ,  e  auzencia  tinha  cargo  dos  moços  da  es- 

tribeira ,  de  os  fazer  fervir  a  feus  tempos  ,  e  os  que  avião  de  ir  fo- 
ra por  dinheiro  ,  ou  caminhar ,  elle  os  mandava  pedir  ao  Eicrivaó  do 
  e  Secretario  ,  e  peíibas ,  que  os  defpachavaó. 

Por  feu  rol ,  e  apontamento  aííinado  lhe  pagavaó  as  moradias  ,  e 
os  veítidos  cada  anuo  ,  e  calças  cada  féis  mezes.  Quando  o  Duque  ca- 
valgava  todos  os  moços  da  eítribeira  acompanhavaó  o  cavalo  ate  a  ef- 
cada,  eeítavaõ  com  elle  ?  e  oseílribeiros  ambos  o  acompanhavaó  a  ca- 

valo ;  e  quando  o  Duque  queria  cavalgar  ,  fe  apeava  o  eítribeiro  ,  que 
tinha  cargo  do  cavalo  ,  em  que  o  Duque  cavalgava  ,  e  tomava  a  rédea, 
e  a  beijava ,  e  a  dava  ao  Duque  na  maò. 

Os  Eítribeiros  tinhaó  cargo  cada  hum  dos  feus  eferavos ,  e  de 
mandar  alimpar  os  cavalos ,  e  curalos  ,  cavalgalos ,  e  exercitalos  cada 
hum  a  feu  modo.  Mandavaõ-lhe  dar  de  comer  ,  e  beber ,  e  andavaõ  as 
envejas  ,  a  quem  os  teria  mais  gordos,  e  limpos;  o  Duque  hia  muitas 
vezes  a  eítriberia  ,  e  com  fuás  viítas  o  faziaõ  com  mais  goílo. 

Os  moços  da  eítribeira  eraó  vinte  quatro  fempre  vivos  ,  todos 
acompanhavaó  o  Duque  com  efpadas  ,  e  capas.  Vinte  mourifeos  efera- 

vos para  alimpar  os  cavalos  ,  e  mulas ,  e  fazerem  o  ferviço  da  eítreba- 
ria  ,  e  irem  bufear  a  cevada  ,  e  palha. 

Gonçalo  de  Azevedo  Caçador  mòr. 

O  Caçador  môr  tinha  jurdiçaó  fobre  todos  os  Caçadores ,  c  mo- 
ços da  caça,  que  eraó  24  de  cavalo  ,  e  24  de  pê.  §.  doze  Caçadores 

aerecentados ,  efeudeiros  da  Caza  ,  e  doze  moços  da  caça  por  acrecen- 
tar  ;  e  alfy  vinte  e  quatro  moços  da  caça  de  pê  ,  que  eraó  quarenta  e 
oito  pellbas.  Por  elle  corriaó  os  rilhamentos  ,  acrecentamentos  ,  mer- 

cês ,  c  as  folhas  das  moradias  dos  por  acrecentar ,  porque  os  aerecenta- 
dos tinhaó  as  moradias  nos  quartéis  geraes  ;  e  por  fua  ordem  fe  fazia 

toda  a  defpcza  da  caça  ,  pagamento  dos  falcoens ,  e  defpezas  delles , 
galinhas  ,  pombas  ,  carnes  ,  e  todas  as  couzas  de  cetraria  ,  cavalos  ,  ce- 

las ,  cevada  ,  e  palha.  Vertidos  cada  anno  ,  todos  de  hua  cor ,  calças 
a  da  leis  mezes. 

O  Caçador  môr  tinha  hum  cavalo  ,  que  o  Duque  lhe  dava  ,  e 
como  era  desbaratado  lhe  dava  outro ;  e  hum  alqueire  de  cevada  cada 
dia  ,  e  hum  veítido  cada  anno  ,  da  maneira  ,  que  o  elle  queria. 

O  dia  ,  que  o  Duque  hia  a  cavalo  ,  vinha  o  Caçador  môr  de  fua 
caza  ,  onde  todos  os  Caçadores  ,  moços  da  caça  de  pê  ,  e  de  cavallo  o 
hiaõ  bufear  ,  e  acompanhado  com  eíles  ,  com  feus  falcoens  na  maó  , 
roes  no  arçaó  ,  galinhas  vivas ,  c  pombas  na  Ccvadeira  ,  e  deita  maneira 
cíperava  no  terreiro  ,  aonde  citava  o  cavalo  do  Duque.  Com  o  cavalo 
cítavaó  vinte  e  quatro  moços  da  eítribeira  ,  doze  homens  da  guarda, 
todos  veítidos  de  huma  cor  de  campo.  Onde  também  citava  o  Pajé  da 
lança  ,  e  mala  ,  efperando  ,  e  affy  eítavaó  vinte  c  quatro  Cavalleiros 
da  guarda  da  peíTba  do  Duque  ,  todos  com  fuás  lanças  nas  maós  ,  veíti- 

dos de  campo  ;  e  hum  homem  de  cavallo  com  a  efpinguarda  do  Duque, 
e  outro  com  a  B cita. 

E  deita 
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E  defta  maneira  fiiya  femprc  ao  campo  a  caça  acompanhado  com 

feílenta  de  cavalo  ,  c  feífenta  de  pê.  §. 
O  Eílribeiro  mor  com  hum  Pajé  a  cavalo.  2. 
O  Caçador  mor,  ehum  Pajé  a  cavalo,  e  as  vezes  dous  2. 
Os  Pajés  da  lança  ,  e  mala  2. 
Caçadores  de  Cavallo  24. 
Cavallciros  da  lança  da  guarda  24. 
Os  que  levavaó  as  eípingardas ,  e  befta  2. 
Moços  da  caça  a  pê.  24. 
Moços  da  Efhibeira  24. 
Homens  da  guarda  12. 

A  fora  eftas  peíToas  de  obrigação  fempre  acompanhavaô  ao  Du- 
que alguns  fidalgos  ,  e  outras  pelloas ,  alguns  ,  que  eraó  caçadores  de 

gaviaes,  açores,  e galgos,  que  todos  juntos  era  huma  fermoza  com- 
panhia. 

A  ordem  ,  que  fe  tinha  para  todas  eftas  peíToas  acodirem  ao  tem- 
po ,  que  o  Duque  avia  de  cavalgar ,  tinha  a  leu  cargo  hum  charamela 

tanjer  na  janela  da  fala  huma  trombeta  jtaliana  de  madrugada,  eiegun- 
da  vez ,  quando  queria  cavalgar. 

Pajé  da  lança ,  e  da  Companhia  Martun  Affonjo  de  Sou/a. 

Acompanhava  o  Duque  ,  quando  hia  fora  da  Cidade  a  caça  ,  ou 
caminhava  ,  fempre  com  a  lança  na  maó  ,  e  levava  hua  caldeirinha  de 
prata  com  hum  cordão  atado  na  aza ,  metida  em  huma  bolça  de  velu- 

do ,  para  o  Duque  beber.  Acodia  a  campainha  aos  tempos ,  que  o  Du- 
que eftava  em  defpacho  ,  quando  o  Camareiro  mor  o  naó  fazia  ,  e  ti- 
nha cuidado  de  ir  a  eftes  tempos ,   e  citando  ellc  prezente ,  nenhum 

dos  outros  moços  fidalgos  acodia  ,  e  mandava  os  moços  da  Camará  aos 
recados ,  e  dezia  ao  Duque  das  peífoas ,  que  lhe  queriaó  falar  em  au- 
zencia  do  Camareiro.     Se  o  Duque  trazia  do ,  loba  ,  ou  capus  ,  elle  le- 

vava a  fralda. 

Quando  o  Duque  .fahia  da  Camará  ,  ou  caza  donde  eílava  ,  a  co- 
mer ,  ou  outra  couza  ,  levava  o  brandão  diante  ,  e  o  punha  em  ícu  lu- 

gar ,  e  fazia  huma  mezura  ao  Duque. 
Efpivitava  as  velas ,  e  depois  de  cfpivitadas  dava  a  thezoura  ao 

moço  da  Camará  ,  que  a  trazia  ,  e  fazia  outra  mezura  ao  Duque. 
E  aíly  da  mefma  maneira  efpivitava  o  brandão  ,  com  outra  the- 
zoura ,  que  lhe  dava  o  Rcpoíleiro  ,  que  tinha  cargo  delle ,  e  lha  tor- 

nava a  dar. 

Dormia  na  guardaroupa  Martim  AfFonfo  alguas  vezes,  cD.  Luis 
fempre  depois ,  que  foy  Pajé. 

Andava  nos  cavalos  do  Duque  com  muito  bons  jaezes  ,  afTy  da 
Cidade,  como  de  Campo. 

Tinha  dous  veítidos  cada  anno  ,  hum  de  Corte  ,  outro  de  Cam- 
po ;  fendo  ellc  prezente ,  nenhum  dos  outros  moços  fidalgos  ,  fazia 

couza  dasaílima  declaradas. 
Pajé 
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Pajé  da  mala  Tvifiao  de  Soiifa  Doe  em. 

Quando  o  Duque  avia  de  hir  ao  campo  ,  ou  caminhava ,  tinha 
cuidado  de  ir  a  Guardaroupa  ,  e  pedir  a  mala  ao  moço  das  chaves  ,  que 
eílava  ja  preftes  com  as  couzas  ncceíTarias.  §.  huma  capa  de  agoa, 
hum  fombreiro  de  agoa,  ou  foi  em  hum  bolíb  da  mala,  toalha  de  agoa 
as  maõs  ,  lenços  ,  capello  de  veludo  ,  ou  tafetá  para  o  frio  ,  ou  vento. 
Em  outro  bolço  levava  huma  caixa  com  pentes  ,  thezouras ,  canive- 

tes ,  a  modo  de  eftojo.  Tudo  vio  na  Guardaroupa  primeiro  que  a 
mandaíle  levar  ,  e  aíly  a  levava  no  cavalo  diante  de  íi  fempre  junto  ao 
Duque. 

Levava  mais  hum  Trempem  com  as  chapas  quebradiças  forradas 
de  veludo  ,  e  os  pês  de  perafuzo  ,  com  que  fe  armava  metida  em  huma 
bolça  de  couro,  que  fervia  no  campo  ao  tempo  das  obras  da  natureza, 
com  feus  panos  fccretos. 

Andava  nos  cavalos  do  Duque ,  acompanhava-o  fempre  aíTy  no 
Campo ,  como  na  Cidade.  Tinha  cada  anno  dous  veludos  ,  hum  do 
Campo  ,  outro  da  Cidade. 

Nuno  ̂ Alvarez  Pereira ,  Pa/e  do  livro. 

Tinha  a  feu  cargo  mandar  a  hum  moço  da  Camará  ,  que  levafle 
os  livros  do  Duque  a  Igreja  ,  donde  o  Duque  avia  de  ir  ouvir  mifla. 
§.  Os  dias  de  fefta  miíTal,  e  oras  deNolfa  Senhora,  easvefperas  Bre- 

viário ,  e  as  oras  ,  c  como  o  Duque  eílava  na  cortina  ,  e  íitial ,  o  pajé 
tomava  os  livros  ao  moço  da  Camará  ,  e  os  tinha  na  maõ  ,  e  quando  o 
Duque  os  pedia  ,  lhos  dava  com  o  giolho  no  chaó  ,  e  alfy  os  tornava  a 
tomar. 

Injlrucçaò*  do  Duque  Dom  João  II.  do  oficio  de  feu  EjlribeU, ro  mor. 

Dom  Luis  de  Noronha  para  que  melhor  acerteis  com  o  que  que- 
ro que  façais  no  officio  de  meu  Eftribeiro  mor,  de  que  vos 

tenho  encarregado  ,  guardareis  a  inílrucçaõ  feguinte. 

Pcjfoas  que  vos  hao  de  ejlar  fubordinadas. 

Num  1  tí  6  A  ̂  pcíTbas  que  devem  de  obedefler  aoEftribciro  mor  porrezaó  de 
i\  leu  officio  làõ  os  Eftribeiros  pequenos  ,  os  Picadores ,  os  Sotas , 
os Eftribeiros  ,  os  moços  da  Eftribeira ,  os  Cocheiros,  os  Ferradores, 
os  Alveitares  ,  os  moços  de  cavallo  ,  c  de  coche  ,  o  Marifcal ,  e  a  peílba 
que  tiver  a  feu  cargo  o  guadarnes  ,  e  os  Azeméis  e  Carroceiros  deputa- 

dos para  o  provimento  e  ferviço  ordinário  da  Caza  citarão  fuboidina- 
dos  no  que  toca  a  iíto  ao  Vcador  delia  ,  e  no  que  toca  ao  provimento 

da 
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da  Efírebaria  c  ao  cuidado  das  cavalgaduras  e  mais  coufas  que  tiverem 
por  fua  conta  vos  obedecerão. 

Todas  citas  peflbas  tirando  os  Azeméis  ,  e  Carroceiros  fe  recebe- 
rão por  voíla  ordem,  e  lhe  dareis  as  portarias  para  que  íè  lhe  paliem 

os  Alvarás  e  os  Eftribeiros  pequenos  faraó  os  pontos  cios  moços  da  Eí- 
tribeira  ,  dos  Picadores  ,  Cocheiros  ,  Ferradores  ,  Alveitarcs  ,  Marifcâl , 
e  da  pelfoa  que  tiver  a  leu  cargo  o  guadarnès  ,  e  os  dos  moços  da  cftre- 
baria  ,  carroceiros  e  azeméis  ,  tara  o  Sota  eftribciro  e  o  afinara  todos  e 
fe  algumas  deitas  peífoas  ouverem  de  ter  Regimentos  fe  lhes  darão,  e 
vos  tereis  o  tresíado  delles  para  lhos  fazerdes  cumprir  inteiramente. 

Sereis  mui  vigilante  emvizitar  a  Eftrebaria  ,  e  todas  as  outras  ca- 
ssas onde  eíliverem  couzas  das  que  aqui  fe  vos  encarregaõ  ,  para  ver 

fe  tudo  nellas  fe  fas  como  convém ,  e  fe  as  peífoas  que  vos  eftaó  fu- 
bordinadas  acodem  como  devem  as  fuás  obrigaçoens.  E  quando  eu 
iahir  fora  em  coche  ou  a  cavallo  tereis  cuidado  de  que  vaó  em  feu  lu- 

gar os  Fidalgos  ,  os  moços  Fidalgos,  os  moços  da  Camará  ,  e  os  mo- 
ços da  Eftribeira  e  todas  aspeífoas  que  me  acompanharem ,  porque  em 

quanto  a  iílo  também  vos  toca  ordenar  o  que  fe  hade  fazer ,  e  he  que 
todas  as  peífoas  que  com  capa  me  acompanbaó  a  cavalo  vaó  detrás. 
Os  moços  da  Gamara  ao  eftribo  a  pe  de  huá  parte  e  da  outra.  Os  mo- 

ços da  Eftribeira  diante  do  cavallo  ,  ou  dos  cavallos  do  coche  cm  cor- 
po defeubertos  fem  efpadas,  nem  adagas  falvo  quando  eu  mandar  as 

levem  ,  e  diante  de  todos  os  Eftribeiros  a  cavalo ,  e  os  moços  Fidalgos 
a  cavalo  ,  defronte  dos  eftribos  do  coche  ,  dando  lugar  aos  moços  da 
Camará  porque  vaó  a  pe  :  e  indo  eu  a  cavalo  irão  logo  detrás  de  mim : 
e  vos  hireis  no  lugar  que  vos  toca  que  he  indo  cu  a  cavalo  ir  logo  im- 
mediato  a  mim  ,  e  indo  em  coche  com  a  Duquefa  ireis  a  cavalo  dà  par- 

te efquerda  ,  e  fe  também  fordes  em  coche  naó  indo  a  Duquefa  comi- 
go ,  ira  o  voflb  coche  immediato  ao  meu  ,  quando  fe  ofrecer  fazer  eu 

alguá  entrada  em  algum  lugar  com  todos  os  meus  criados  cm  coche  ,  or- 
denareis vos  também  a  ordem  em  que  os  coches  ao  de  ir  ,  que  fera  in- 

do o  voífo  logo  em  feguimento  do  meu  :  e  depois  os  dos  Fidalgos , 
tendo  refpeito  a  que  percederaÓ  os  que  tiverem  cMicios  em  minha  Ca- 
za  ,  e  dilpois  difto  os  mais  velhos  ,  e  dos  coches  des  outros  criados  fe 
fará  também  o  mefmo  porque  percederaó  os  que  tiverem  mayores  of- 
ficios,  ou  forem  mais  velhos.  E  fe  virdes  que  levaô  lacàyos  bem  véf- 
tiuos  que  poíTaó  aparecer  fareis  que  vaó  diante  de  cada  coche  entre 
nuns ,  e  outros  ,  os  que  forem  das  peífoas  que  vaó  nos  coches  ,  e  que 
os  cocheiros  caminhem  de  forte  que  dem  lugar  a  ifto  indo  largo  ,  e 
naó  fe  apertem  para  que  o  acompanhamento  luza  mais.  E  fe  eu  for 
com  a  Duquefa  ecom  luas  criadas  em  coches,  ira  logo  junto  a  Duquefa 

o  coche  da  Camareira  mor,  com  as  Damas ,  que  quizei"  levar  cor.íigo  , 
ou  couberem  no  coche  ,  e  naó  cabendo  todas  iraó  as  que  ficarem  em 
outro  coche  logo  detrás  defte  com  a  Dona  que  eu  para  iífo  íinalar  :  e 
os  coches  das  outras  criadas  fe  feguiraó  conforme  a  precedência  dos  fo- 

ros,  e  junto  aos  eftribos  delles  iraó  os  porteiros  ou  peífoas  que  para 
fua  guarda  fefinalarem.  Vos  ireis  no  lugar  que  fica  dito  ,  c  os  moços 
fidalgos,  da  Camará  ,  da  Eftribeira,  e  os  Eftribeiros  também  nos  í  eus: 

Tom.  IV.  Ce  c  os 
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c  os  fidalgos  fe  quizerem  ir  junto  aos  eftribos  dos  Coches  das  Damas 
pcrmetindo-o  a  Camareira  mor  irão  ,  e  fe  naó  irão  detrás  dos  coches 
com  os  outros  criados  que  acompanharem  a  cavalo  ,  e  fe  ouver  cava- 

los de  deílro  para  mim  ou  facas  com  cilhoens  para  a  Duqueza  iraó  di- 
ante dos  moços  da  Eítribeira  levando-as  de  rédea  os  que  vos  (inalardes , 

€  diante  de  todos  os  trombetas  ,  e  fe  ouver  liteira,  ou  cadeira  de  maõs 
ira  logo  detrás  do  noífo  coche. 

Como  ejlarao  ordenadas  as  coiifas  tocante  a  Fjlrebarta. 

Terá  o  Eftribeiro  mor  cuidado  de  que  aseítrebarias  eítejaó  com 
o  concerto  que  he  razaó  ,  aíTi  no  que  toca  as  paredes  ,  telhados  ,  e  cal- 
fada  ,  como  as  manjadouras ,  e  da  mefma  forte  terá  cuidado  das  cochei- 

ras ,  palheiros ,  celíeiros ,  e  caza  do  guadarnes  ,  para  que  em  nada  aja 
falta  ,  e  fendo  neceíTario  melhorarfe  o  edifício  de  algua  deitas  coufas 
mo  advertira  para  que  eu  o  mande  fafer  ,  e  os  remendos  e  coufas  mais 
miúdas  mandara  elie  fazer  logo  ,  e  fe  eu  me  defeuidar  mo  lembrara 
tantas  vezes  ate  que  com  eífeito  mande  fazer  o  que  for  neceíTario. 

Na  caía  em  que  ouverem  de  eftar  as  cellas  e  guarnições  avera  os 
cavallos  de  madeira  neceíTarios  para  as  fellas  as  quaes  teraõ  todas  fuás 
cubertas  de  carneiras  por  amor  do  po  :  e  as  cabefadas  e  guarniçoens  ,  e 
outras  coufas  dcíla  forte  eftarao  penduradas  das  paredes  em  fafquias 
tíe  pao  cheas  de  efcapulas  que  para  iffo  avera ,  e  por  cima  das  efeapu- 
las  eftarao  pregadas  alguas  pelles  de  guadameíins  velhos ,  ou  outras  de 
carneiro  que  cayaó  para  baixo  ,  e  cubraó  eílas  couzas  do  po. 

Fará  que  aja  todas  as  fellas  ,  e  guarniçoens  que  forem  neceíTarias 
aífi  de  refpeito  como  para  o  ferviço  ordinário  ,  e  que  todas  eítejaó 
perfeitas  e  cabaça  iem  que  lhes  falte  coufa  algua  ,  c  fará  que  as  peífoas 
que  tiverem  cuidado  diíto  ,  fe  coítumem  a  ter  tudo  mui  apontado  e 
limpo  ,  e  os  advertira  do  que  devem  fazer  em  cada  coufa  para  que  fe 
ponhaõ  neífe  coftume  ,  e  contra  o  que  huã  ves  lhes  ordenar  lhes  naó 
diííimulara  falta  algua  antes  lhes  fará  pagar  os  danes  que  porfua  con- 

ta fucederem ,  para  que  aíTi  eítejaó  mais  vigilantes. 

Cargos  (jus  o  Eâri  beiro  mbr  ha  de  mandar  Jazer. 

Todas  as  fellas  e  guarniçoens  que  eíHverem  no  guadarnes  haó  de 
eftar  carregadas  em  hfí  livro  a  peílba  que  tiver  cargo  delle :  efte  livro 
cítara  aííinado  e  numerado  pello  Chancellcr  de  minha  Caza  como  fe 
coíluma  fazer  aos  outros  ,  e  tcilo-ha  em  feu  poder  o  Efcrivao  do  dito 
cargo  ,  avendofejhe  primeiro  carregado  o  dito  livro  na  fazenda  em  ou- 

tro que  ali  ordeno  que  aja  para  fe  carregarem  livros  fímilhantes  com 
declaração  das  folhas  ,  e  rubricas  que  levar  ,  c  quando  de  novo  mandar- 

des fáfer  algua  coufa  que  fe  ouver  de  carregar ,  naó  paliareis  portaria 
para  fe  pagar  fenaó  ao  pe  da  certidão  que  o  Efcrivao  do  cargo  paílar 
de  como  fica  carregada  declarando  nella  o  livro,  e  as  folhas  ,  e  iíto 
mefmo  uzareis  quando  aílinares  algua  deípeza  de  que  fe  aja  de  paílar 
pi  o  v  izaó. 

Como 
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Como  o  Fjlribciro  n:òr  ha  de  ordenar  as  coiifas  da  EJlrebaria. 

Conforme  ao  coílume  da  minha  Caza  fempre  na  Eílrefcaria  ha 
hu  Sota  Eitribeiro  que  de  ordinário  afilie  nella  ,  para  ver  penfar ,  cu- 

rar ,  e  ferrar  os  cavallos  ,  c  ler  fobreítante  dos  moços  ,  Azeméis ,  e  Car- 
rofeiros  fazendo-os  acudir  todos  a  fuás  obrigaçoens  ,  e  o  que  agora 
ferve  he  Francifco  Fernandes  de  quem  eítou  fatisfeito  que  fas  citas 
coufas  a  meu  goíto  :  e  aífi  vos  encomendo  vos  valhaes  delle  para  ellas 
fe  executarem  bem  ordenando!  he  o  que  ou  ver  de  fazer  conforme  ao 
que  entenderes  de  mim  ,  e  quando  por  meu  mandado  ouverdes  de  man- 

dar empreitar  algua  cavalgadura ,  ou  mandalla  a  coufa  de  meu  fervif- 
fo,  mandareis  recado  a  eíle  homem  para  que  de  a  que  eíliver  para  me- 

lhor fervir  naquelle  eífeito  ,  e  quando  vos  íinallardes  algua  em  parti- 
cular ,  e  nilfo  ouver  inconveniente  vollo  vira  elle  figniíkar.  E  fem 

embargo  do  cuidado  ,  que  eíle  homem  hade  ter  de  tudo  iíto  ,  vigia- 
reis vós  fempre  o  que  fe  fizer  para  que  melhor  fe  remedeem  as  faltas 

que  pode  aver. 
Também  fareis  que  os  Eílribeyros  pequenos  aceudaó  a  iíto  ,  e  a 

cavalgar  ,  e  paífear  os  cavallos  ,  que  dilfo  tiverem  neceílldade  :  e  fe  eu 
tiver  mães  Eitribcyros  pequenos  ,  que  hum  repartireis  entre  elles  as 
cavalgaduras  ,  para  que  cada  hum  tenha  cuidado  das  que  lhe  tocarem 
à  fua  parte  ,  e  farfelhe-aó  cargos  delias  como  he  coílume. 

Tereis  cuidado  de  me  advertir  o  numero  das  cavalgaduras ,  que 
deve  aver  na  minha  Eílribarya  ,  aífim  de  Cavallos  regallados  ,  e  de  Co- 

che í  e  eu  os  quizer  ter,  como  Roíins  de  Campo  ,  Machos  deferviço, 
eMulías  de  Coche  ,  para  que  naó  aja  mães,  nem  menos  que  aquellas, 
que  forem  neceííarias ,  e  ordenareis  as  reçoens  que  fe  ouverem  de  dar 
a  cada  li  unia  cada  dia. 

Fareis  que  haja  hum  livro  do  gaito  da  cevada  em  que  no  princi- 
pio de  cada  mes  fe  fará  memoria  das  cavalgaduras  a  que  fe  ouver  de 

dar  reçaó  ,  e  do  que  fe  ouver  de  dar  a  cada  huma  :  e  cada  dia  fe  irá  fi- 
indo  com  o  gaito  delle,  defeontando  as  cavalgaduras ,  que  forem  fora, 
c  as  que  naô  comerem  reçaó  inteira  :  e  contando  alguma  fe  vier  de 
novo. 

Tambcm  tereis  cuidado  de  que  a  feu  tempo  fe  faça  a  provizaõ 
da  cevada ,  e  palha  que  for  neceílaria  para  o  gafto  da  Eftribaria  ,  c 
avendo  ajudado  a  quantidade  que  fera  neceílaria  de  huma  couza,  con- 

tra mandareis  memoria  difib  a  minha  fazenda  para  que  fe  compre ,  ou 
ie  mande  vir  dos  Almoxarifados. 

Quando  fe  ouver  de  dar  de  comer  as  cavalgaduras  aífi&iraõ  òsEf- 
tribeiros  pequenos  para  ver  fe  fe  lhes  dá  a  cada  hum  a  fua  reçaÕ  intei- 

ra :  e  fe  alguns  Cavallos  tiverem  de  coílume  beber  antes  que  comaó 
fa ri hes-aó  dar  de  beber:  c  defpoes  de  fe  aver  deitado  cevada  a  todos 
■fairaó  para  fora  ,  e  os  Eílribeyros  pequenos  fecharão  a  porta  com  cha- 

ve ,  c  naó  entrara  la  ninguém  athe  que  tenhaó  comido :  e  defpois  os 
tornarão  aver,  cie  dará  de  beber  aos  que  coítumaó  beber  defpois  de 

comer,  e  a  cevada  que  fobejar  a  algumas  cavalgaduras,  que  naó  co- 
Tom.  IV.  Ce  ii  merem 
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mercm  a  fim  reçaó  inteira  fe  deitara  em  huma  arca  grande  que  para 
iífo  averà  na  eftrebaria  de  que  o  Eftribeiro  pequeno  terá  a  chave ,  e  co- 

mo allj  eftivcr  junta  tanta  quantidade  que  fe  poíTa  dar  de  reçaó  fedarà, 
e  no  livro  do  gafto  fe  fará  declaração  ,  que  tal  dia  comerão  as  cavalga- 

duras tanta  cevada  ,  que  avia  fobejado  das  fuás  reçoens ,  e  que  naó  fa- 
hio  da  Gevadaria  :  mas  fe  ouver  alguns  Cavaílos  a  que  feja  neceífario 
darfe  mães  da  fua  reçaó  darfelhcshà  difto  que  fobeja  aos  outros. 

E  quando  ouver  inconveniente  em  os  Eftribeiros  pequenos  leva- 
rem a  chave  da  Eftrebarya  em  quanto  as  cavalgaduras  comerem,  etella 

ha  o  Sota  Eftribeiro  como  também  a  da  Arca  da  Cevada  que  fobeja, 
fe  aííim  parecer  melhor  :  mas  avcndo  mães  Eílribeiros  pequenos ,  que 
hum  ,  fera  ifto  fácil  de  executar  por  elies  porque  lhes  repartireis  efte 
cuidado  por  fomanas  ,  ou  por  dias. 

Aííinarcis  as  memorias  ,  ou  defpezas  dos  Ferradores  ,  e  Alvei tares 
das  curas  ,  e  da  ferragem  ,  para  que  no  cabo  de  cada  quartel  fe  lhe  pof- 
faó  paliar  fuás  Provizoês  ,  para  averem  feus  pagamentos  ,  e  ajuftarcis 
com  elles  os  preços  de  todas  as  couzas ,  para  que  naó  aja  duvida  em 
como  fe  ao  de  contar  ,  e  procurareis  ,  que  fejaó  bons  officiaes  ,  c  que 
tenhaó  boa  ferragem. 

Naõ  ferrarão  os  ferradores  as  cavalgaduras  em  fuás  cazas  fenaó 
junto  as  Eftrebarias :  e  os  Eftribcyros  pequenos  aíTeftiraó  a  vellas  fer- 

rar ,  e  logo  o  Sota  Stribeyro  allentarà  as  ferraduras  ,  e  cravos  que  lan- 
çarem na  defpeza  ,  ou  fe  governarão  por  paos  com  rifcas  qual  macs  fá- 

cil lhes  parecer. 
Mandareis  prover  a  Eftrebaria  de  tudo  o  que  for  ncccíTario  para 

a  limpeza  dos  Cavaílos ,  e  por  voíías  Portarias  fe  daraó  ,  os  balacs  , 
Mandins ,  brufas  ,  Almofadas  ,  pentens  ,  efponjas  ,  luvas ,  mantas ,  e 
finalmente  tudo  o  que  allj  fe  ouver  mifter  :  e  tereis  cuidado  que  o  Sota 
Eftribeiro  entregue  ifto  aos  moços  com  tal  conta,  e  rezaó  que  faltan- 

do por  fua  culpa  o  paguem  ,  ou  os  caftiguem  fendo  eferavos. 
Os  cabreílos  feraó  de  couro  com  cadeas  de  ferro  ,  e  todos  os  Ca- 
vaílos teraó  travões  ,  foltas  ,  c  maniotas  ,  e  tereis  cuidado  de  que  niftò 

naó  aja  falta  alguma  ,  eque  a  feu  tempo  fe  mande  trazer  o  cânhamo , 
para  fe  fazerem  as  peílas  neceflarias  ,  e  aífentarcis  com  o  Cordociro  os 
preços  porque  as  ha  de  dar  ,  mandando  ter  conta  com  as  que  entre- 
guar  ,  porque  lheaveis  deaííinar  as  deípezas  para  fe  lhe  paliarem  Pro- 
vizoens :  e  tudo  o  que  aííim  entreguar  por  junto  fe  carregara  a  pclfoa 
que  tiver  cargo  das  fel  las,  c  guarniçoens ,  para  que  elle  as  và  dando 
pouco,  e  pouco  por  Portarias  voíías,  quando  forem  neceflarias,  e  por 
eftes  papeis  dará  conta  ;  c  efta  defpeza  do  Cordoeyro  affinaceis  tam- 

bém no  cabo  de  cada  quartel  para  que  nenhuma  conta  ande  atraza- da. 

O*  moços  de  Cavaílos  dormirão  na  eftrebaria  para  que  de  noute 
poíTaó  aecudir  aosCavalios  fe  fe  foi  tarem  ,  eniandarlhes-eis  fazer  lurns 
tabernáculos  altos  ,  em  que  durmaó  :  e  toda  a  noute  averu  alampada 
nas  Eftrebariíis ,  &mó  coníintireis  que  firyaõ  netlas  moços  de  Cavaílos 
que  naó  fejaó  bons  penfadores,  eque  naó  dein  boa  conta  do  que  fe lhe  entregai 

Eftarâ 
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Eítara  também  por  voífa  conta  mandar  confertar  os  Coches ,  Li- 
teiras ,  e  Cadeiras  de  maons  ,  de  modo  que  tudo  o  que  ou  ver  de  fer- 

vir  cfteja  iempre  corrente. 

Como  Je  ha  de  haver  o  Efiribsiro  mor  quando  eu  caminhar , 

oujahir  decaza. 

Quando  eu  fizer  jornada  faberà  de  mjm  as  peílbas  que  meão  de 
acompanhar  para  prevenir  cavalgaduras  para  aqu cilas  a  quem  fe  ouve- 
rem  de  dar  :  e  fe  a  jornada  for  em  companhia  da  Duqueza  ,  íaberâ  tam- 

bém a  forma  em  que  eu  ,  e  ella  devemos  ir ,  e  fe  fe  ao  de  levar  co- 
ches ,  liteyras  ,  cadeira  de  maons  ,  filhoes  ,  cavallos  de  deítro  para  man- 
dar prevenir  ,  e  accommodar  tudo  :  pella  mefma  forte  os  coches  em 

que  ao  de  ir  as  Damas ,  Donnas  ,   e  mais  Creadas  da  Duqueza. 
Por  fua  conta  eítarâ  dar  a  ordem  com  que  fe  ouver  de  caminhar, 

quero  dizer  o  lugar  em  que  devem  ir  os  Coches  ,  as  liteiras  ,  os  moços 
da  Eítribeyra  ,  os  cavallos  de  deítro,  e  mães  gente  que  acompanhar, 
porque  a  elle  lhe  toca  ordenar  os  acompanhamentos  a  cavallo  aílim  co- 

mo ao  Veador  os  de  pê. 
A  apozentadoria  da  Eílrebaria  pellos  caminhos  lhe  eítara  fubor- 

denada  a  elle ,  e  a  mandará  fazer. 
Todas  as  vezes  que  eu  fahir  a  Cavallo  ,  e  elle  nao  tiver  impe- 

dimento forçozo  me  acompanhara  ,  e  quando  o  naó  poíía  fazer  mo 
mandara  dizer  para  que  eu  nomee  quem  íirva  por  elle. 

Darme-hâ  o  eítribo  quando  me  puzer  a  cavallo  ,  c  hum  dos  Ef- 
tribeyros  pequenos  terá  o  Cavallo  da  rédea  em  quanto  eu  fubir  :  e  tam- 

bém abrira  o  Eítribo  do  Coche  ,  e  a  Cadeira  de  maons  onde  for  a  Du- 
queza :  e  o  leu  lugar  no  acompanhamento  a  Cavallo  fera  logo  detrás 

de  mjm. 

Como  Jè  ha  de  ordenar  o  gajlo  daEjlrebaria  nos  caminhos. 

Antes  de  partir  fareis  huma  memoria  das  cavalgaduras  que  ao  de 
ir  na  jornada  ,  c  da  reçam  de  cevada  que  fe  ha  de  dar  a  cada  huma 
cada  dia  fomando-fe  no  fim  delia  quanto  monta  o  gaito  da  cevada  ca- 

da dia. 

Eíta  memoria  entregareis  a  peííba  a  que  mandardes ,  que  leve  a 
feu  cargo  o  dar  de  comer  as  cavalgaduras  da  jornada  para  que  confor- 

me a  ella  faça  o  gado  ,  c  o  fará  de  maneira  que  no  primeiro  dia  aífe:i- 
te  em  hum  caderno  cm  primeiro  lugar  a  ditta  memoria  aífinada  por 

vòs  ,  c  deípoes  diga  tal  dia  comerão  as  cavalgaduras  a  cevada  contheu- 
da  na  memoria  atras  que  fe  deu  de  comprado  nas  Eítallagens  :  c  fe  te 
der  cevada  nas  eítallagens  de  compra  nao  tirara  a  margem  a  fomma  del- 

ia, e  fomente  tirara  o  preço  declarando   vallcr,  edando-fe  de 
algum  Almoxarifado  na  Villa  em  que  eítivcnnos  entaó  te  tirara  à  mar- 

gem para  fe  fommar. 
Da  cevada  que  derem  os  Almoxarifes  lhes  dará  a  tal  peííba  eferi- to 
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to  porque  fe  obrigue  a  lhes  dar  fatisfaçaó  ,  e  irà  fazendo  fua  defpeza 
declarando  que  he  da  de  íeu  cargo  ,  como  fica  ditto  na  comprada :  e 
fe  nos  dias  de  que  fe  trata  forem  fora  algumas  azemellas  ,  ou  outras  ca- 

valgaduras ,  e  naó  levarem  a  reçaó  daquelle  dia ,  para  comer  la  ,  fe  fa- 
rá defconto  delia  no  gafto  daquelle  dia  tornando-as  a  contar  quando 

tornarem.  E  no  cabo  da  jornada  fe  tomara  toda  a  defpeza  da  cevada  , 
e  fe  encerrara  o  que  montou  a  de  que  fe  ouver  de  dar  fatisfaçaó  aos  Al- 

moxarifes ,  e  fe  levara  a  fazenda  para  fe  examinar  feeftâ  boa  a  conta  e 
paílar  Provizaó  para  que  por  ella  fatisfaçaó  ao  Almoxarife  ,  e  nam 
baftando  a  Provizaó  a  fatisfazer  os  efcritos  que  a  tal  peífca  ouver  dado 
ao  Almoxarife  ,  elle  cobrara  da  pelfoa  a  que  deu  a  cevada  o  que  reftar 
a  dever. 

E  porque  pode  fucceder  ,  que  por  naó  fatisfazer  ifto  fe  detenha 
a  conta  fareis  logo  fenecella  ,  e  levalla  à  fazenda  donde  fe  fará  que  com 
elfcito  fe  faça  recontro  da  Provizaó  com  os  efcritos  que  terá  o  Almo- 
xarife. 

E  por  quanto  fou  informado  ,  que  no  defconto  das  cavalgaduras, 
que  vaó  fora ,  cm  efpeciai  das  azemolas  alguns  azeméis  cobraó  na  par- 

te adonde  eu  eftou  a  reçaó  ,  e  vindo  a  cita  Villa  cobraó  outra  na  Ce- 
vadaria.  Mando ,  que  o  Efcrivaó  de  minha  fazenda  antes  que  paífe  a 
Provizaó  do  que  montar  o  gafto  ,  mande  que  o  Efcrivaó  da  Cevadaria 
paífe  certidão  fe  fe  deu  reçaó  naquelle  tempo  a  alguma  cavalgadura , 
que  vieílc  a  eíla  Villa  das  que  vaó  na  memoria  ,  e  defpeza  ,  e  achando 
que  fe  deu  a  abatera  da  defpeza  ,  e  confiando  que  o  Azemel ,  ou  outra 
peífoa  cobralle  ambas  as  reçoens  ,  e  naó  foy  erro  de  naó  fe  defeontar 
na  defpeza  lhe  faça  pagar  ao  azemel  ao  preço  ccmmum  daquelle  anno 
defeontando-a  do  fallario  ,  e  ordenado  do  Azemel,  e  fazendo  carregar 
o  preço  aoThezoureyro ,  e  nefte  cazo  a  naó  defeontarâ  da  defpeza  da 
cevada ,  porque  minha  fazenda  fica  fatisfeita  ,  mas  fendo  erro  o  def- 
eontarâ. 

A  pelfoa  que  levar  a  cargo  a  cevada  nas  jornadas  o  pode  ter  das 
ccllas  ,  e  mães  aparelhos,  e  das  prizoens  que  fe  levarem,  fazendo-fe 
de  tudo  memorias  aflinadas  para  que  por  ellas  fe  tornem  a  entregar , 
porque  de  naó  fer  aílim  fuecedem  algumas  faltas ,  que  fe  poderão  muy 
facilmente  atalhar,  e  das  prizoens,  que  fe  levarem  aífim  mefmo  averà 
rezaó  para  que  naó  fe  percam  ,  e  defperdillem  por  negligencia. 

Como  Je  ha  de  haver  o  Ejlriheyro  mor  em  occqjiao  defejías 
de  cavaílo. 

Tcrâ  fempre  o  Eftribcyro  môr  cuidado  de  íaber  que  jaezes  ,  e 
concertos  ricos  ha  em  minha  Caza  para  fervirem  em  occaíloens  de  ref- 
tas  ,  e  procurará  que  haja  os  que  para  ifto  bailarem  ,  e  que  eftejaó 
fempre  cabaes ,  e  bem  tratados  para  que  em  qualquer  repente  poílaó 
fervir  fem  ler  neceífario  ía/.cr-íe  nada  de  novo  lembrandonie  que  man- 

de fazer  o  que  para  ifto  faltar. 
E  daiueíma  forte  terá  cuidado  de  que  haja  gireis  para  mui  Ias  de 

aíaballei- 
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ataballeiros ,  trombetas ,  c  bandeiras  para  ellas ,  e  tudo  o  mães  tocan- 

te a  feitas  de  Cavallo. 

Quando  eu  ou  ver  de  entrar  nas  feitas  ,  ou  fejaó  canas  ,  ou  rnafea- 
ras,  aílentarà  commigo  as  cores ,  e  modo  cm  que  ouver  de  fahir  vef- 
tido  ,  eem  que  fe  ouverem  de  veftir  as  quadrilhas  ,  e  como  os  cavallos 
haó  de  hir  concertados ,  e  quantos  haó  de  fer  ,  e  que  Trombetas ,  e 
atabalies  haó  de  hir ,  e  em  que  forma :  e  finalmente  como  em  tudo  fe 
hao  ài  ordenar  ,  c  defpôr  as  feitas  ,  porque  ifto  lhe  toca  a  elle  por  re- 
zaõ  de  feu  oíficio. 

E  nos  Cavallos  em  que  eu  ouver  de  fahir  feporá  elle  antes  ,  ven- 
do fe  eftaó  ajudados  como  convém  ;  efe  quando  eu  correr  naó  quizer 

tomar  por  Companheiro  algua  outra  peílba ,  ou  feja  Irmaó ,  ou  filho, 
ou  outra  algua  de  fora  ,  ou  de  caza  por  algum  refpeito  que  a  iíto  me 
mover  ,  a  elle  lhe  toca  correr  comigo  advertindo  que  quando  o  fizer 
ha  de  hir  fempre  meyo  corpo  de  Cavallo  retirado  atras.  Joaó  Pin- 

to afez  emVilla  Viçoza  5  de  Julho  de  635.  E  eu  António  Paes  Vie- 
gas a  fiz  eferever. 

Catalogo  dos  CavaUeiros  do  habita  de  Chriflo  do  ferviço  dos  Duques 

de  Bragança ,  que  for  ao  providos  de/de  o  tempo  delRey  Dom 

Manoel  até  EIKey  FiJippe  II.  pela  ordem  do  tempo , 

em  que  ferao  pi  ovidos. 

Por  Provifao  do  Senhor  Rey  Dom  Mame/. 

DOm  Joaô  d' Eça  fidalgo  da  Caza  do  Duque  de  Bragança  foi  pro-  Num.  lô0!. 
vido  do  habito  deChrifto  a  18  Junho  15-13.  ' 
Pêro  Vafques  Guardaroupa  do  Duque  de  Bragança  foy  provido 

do  habito  deChriilo  14  de  Outubro   15 16. 
Vafco  Fernandcz  de  Caminha  fidalgo  da  Caza  do  Duque  de  Bra- 
gança foy  provido  do  habito  de  Chriíto  em  23  de  Setembro  de  15 13. 
Jacome  de  Araújo  Criado  do  Duque  de  Bragança  foi  provido  do 

habito  deChrifto  em  27  de  Novembro  de  15 17. 
Ruy  Vas  Pinto  fidalgo  da  Caza  do  Duque  de  Bragança  foy  pro- 
vido &c.  a  28  de  Fevereiro  1520. 
Sebaftiaó  de  Souía  fidalgo  da  Caza  da  Duque  de  Bragança  foi  &c. 

a  8  deMayo  de  1520. 

For  Provi faò  delRey  D  cm  João  o  III. 

Francifco  da  Cunha  fidalgo  da  Caza  do  Duque  de  Bragança  foi 

provido  &c.  a  12  de  Junho  de  15*23. 
Duarte  Pereira  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  24  de  Julho  de  1523. 

Fernão  de  Soufa  fidalgo  &c.  foi  &c.  a  23  de  Setembro  de  15-23. 
Vafco  de  Azevedo  fidalgo  &c.  foi  &c.  a  22  de  Janeiro  de  1524. 
Joaó  de  Sande  fidalgo  &c.  foi  &c.  anno  1326. 

Manoel 
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Manoel  da  Fonfeca  Moço  da  Guardaroupa  &c.  foi  provido  do 

habito  &c.   1526. 
Gonçalo  Gil  Angerino  Cavaleiro  da  Caza  &c.  foi  &c.  anno  1526. 
Pedro  deCaílro  fidalgo  &c.  foi  &c.  a  14  de  Novembro  de  1526. 
Diogo  Figueira  Cavaleiro ,  e  Secretario  &c.  foi  provido  &c.  cm 

17  de  Janeiro  de  1527. 
Marfim  Vaz  deSoufa  fidalgo  da  Caza  &c.  foy  &c.  a  12  de  Fe- 

vereiro de  1527. 

Dom  Jayme  filho  do  Duque  de  Bragança  foi  &c.  a  19  de  Ju- 
nho de  1527. 

Jorge  de  Almeyda  Cavalleiro  fidalgo  &c.  foi  &c.  a  6  de  Setem- 

bro de  1527.' 
Francifco  de  Mello  ,  e  Fernão  de  Caftro  fidalgos  &c.  foraô  &c. 

em  16  de  Setembro  de  1527. 
Manoel  Pereira  Cavalleiro  fidalgo  &c.  foy  provido  &c.  a  3  de 

Outubro  de  1527. 

Eytor  de  Figueiredo  fidalgo  da  Caza  &c.  foi  &c.  a  27  de  Outu- 
bro de  1527. 

Gabriel  Figueira  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  6  de  Março  1529. 

For  FrcvifaÕ  delRey  Dom  Sebajlioc. 

António  Carneiro  fidalgo  da  Caza  do  Duque  de  Bragança  foy 

provido  &c.  a  8  de  Março  de  1565-. 
António  de  Abreu  fidalgo  &c.  foy  provido  &c.  a  9  de  Mayo 

de  1565-. 
Nicolao  de  Andrade  Moço  da  Guardaroupa  do  Duque  &c.  foy 

provido  &c.  em  12  de  Outubro  de  1566. 
Ayres  de  Miranda  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  28  de  Feverei- 

ro de  15  68. 
Joaó  de  Toar  fidalgo  &c.  foy  provido  &c.  a  26  de  Janeiro  de 

*570. Álvaro  Mendes  de  Vafconcellos  fidalgo  &c.   foi  provido  &c.   a 
17  de  Mayo  de  1575. 

Pêro  de  Mello  Moço  fidalgo  &c.  foi  provido  a  14  de  Dezem- bro de  1575. 

Feíippe  Teixeira  Ouvidor ,  e  do  ferviço  do  Duque  de  Bragança 
foi  provido  &c.  a  15   de  Abril  de  1576. 

Belchior  Rodrigucz  Elcrivaó  da  Caza  do  Duque  de  Bragança  foi 
provido  &c.  a  5  de  Junho  de  1577. 

Gafpar  de  Góes  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  16  de  Setembro de  1577. 

D.  Manoel  de  la  Cerda  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  4  de  Mar- 
ço de  1578. 

Manoel  Caldeira  Moço  da  Guardaroupa  &c.  foi  provido  &c.  a 
18  de  Abril  de  1578. 

Simão  Freire  Cavalleiro  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  6  de  Ju- nho de  1578. 
Gonçalo 



Gonçalo  Gomes  Coelho  ,  Moço  da  Guardaroupa  &c.  foy  provi- 
do  &c.  a  7  de  Dezembro  de  1578. 

Por  ProviJiw  deiRey  D.  Henrique. 

Eytor  de  Miranda  ,  e  Eftevaó  de  Brito  fidalgos  &c.  foraó  provi- 
dos &c.  a  17  de  Janeiro  de  1580. 
Joaó  de  Lemos  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  12  deMayo  1580, 

Por  Provijao  dejRey  D.  Fi/ippe  o  Prudente. 

O  Doutor  AfTonfo  de  Lucena  fidalgo  &c.  foy  provido  &c.  a  14 
de  Abril  de  15 8 r. 

Diogo  Monteiro  pediu-fe  a  EIRey  D.  Fclippe  para  elle  o  habi- 
to de  Chriílo  por  parte  do  Duque  de  Bragança  foi  provido  &c.  a  6 

de  Dezembro  de  1582. 
Fernão  de  Caítro  pelo  pedir  a  Senhora  D.  Caterina  foi  provido 

&c.  a  13  de  Junho  de  1583. 
Antaó  de  Oliveira  de  Azevedo  ,  Veador  da  Senhora  D.  Caterina 

foi  provido  a  18  de  Agoílo  de  1583. 
O  Capitão  Diogo  de  Oviedo  a  petição  do  Duque  de  Bragança 

foi  provido  &c.  a  29  de  Abril  de  1585. 
O  Doutor  Duarte  Fernandez  de  Lagos  foi  provido  &c.  a  2  de 

Mayo  de  1585  por  ler  nomeado  pela  Senhora  D.  Caterina  no  numero 
dos  doze  hábitos  de  que  EIRey  Dom  Felippe  fez  mercê  ao  Duque  de 
Bragança  D.  Joaõ. 

D.  Diogo  de  Noronha  fidalgo  da  Caza  da  Senhora  D.  Caterina 

foi  provido  &c.  a  22  deMayo  de  1585'. 
O  Licenciado  António  André  ,  Medico  da  Senhora  D.  Caterina 

foi  provido  &c.  a  3  de  Junho  de  1585. 
Álvaro  Pinheiro  Moço  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  18  de  Ja- 
neiro de  1586. 
Lopo  Vaz  de  Almcyda  Efcudeiro  Fidalgo  &c.  foy  provido  a  27 

de  Junho  de  1^86. 
Gafpar  da  Nóbrega  Efcudeiro  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  ió 

de  Junho  de  1 5  87. 
O  Senhor  Dom  Felippe ,  filho  do  Duque  de  Bragança  foi  pro- 

vido &c.  a  25  de  Novembro  de  1588. 
Belchior  de  Góes  Moço  da  Camará  da  Caza  &c.  foy  provido  a 

12  de  Julho  de  1591. 
Manoel  de  Andrade  Meço  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  anno  de 

T593- 
Antonio  de  Soufa  de  Abreu  fidalgo  &c.  foi  provido  &c.  a  30  d^ 

Outubro  de  1599.  -S 
Balthafar  Rodrigucz  de  Abreu  moço  da  Camará  dos  da  guarda- 

roupa &c.  foi  provido  &c.  a  15  de  Abril  de  iócc. 
Dom  Affonfo  de  Noronha  fidalgo  &c  foi  provido  &c.  a  iô  de 

Dezembro  de  1  óoo. 
Tom.  IV.  Dd  Pedro 
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Pedro  de  Figueiredo  pediu-fe  habito  para  clle  por  parte  do  Du- 

que de  Bragança  a  15  de  Mayo  de  ióoi  a  EIRey  D.  Felipe. 
O  Licenciado  Domingos  Alvarez  Leyte  foy  provido  &c.  a  20  de 

Outubro  de  1607. 
Ruy  de  Souza  Pereira  foi  provido  &c  a  20  de  Outubro  de 

1607. 

Os  nomes  deites  Cavaleiros  faó  os  que  foraó  dados  do  Cartório 
de  Tomar  por  treslado  autentico  do  Duque  D.  Theodozio  II.  a  fua 
inítancia  a  25  de  Outubro  de  1607  com  a  copia  de  outras  Bulas  ,  e  Pro- 
vifoens  Reaes  concernentes  a  Ordem  de  Chriíto  ,  que  tudo  fe  confer- 
va  autentico  em  hum  livro  no  Archivo  da  Caza  de  Bragança  aílignado 
em  publico  por  Fr.  Gonçallo  de  Rezende  Guarda  ,  e  Efcrivaó  do  Car- 

tório ,  concertado  por  Fr.  Leonel  de  Parada  Guarda  do  mefmo  Cartó- 
rio ,  e  aílignado  ,  e  íellado  pelo  Doutor  Fr.  Damião  Prezidente  Geral. 

Coníla  do  mefmo  livro  o  feguinte : 
O  Papa  Leaó  X.  a  inítancia  do  Rey  D.  Manoel  ,  e  do  Duque  de 

Bragança  concedeu  ,  que  de  ic  Igrejas  do  Padroado  do  mefmo  Duque 
fe  tomaífem  os  frutos ,  e  rendas  para  fe  aplicarem  a  Ordem  de  NoíTo 
Senhor  Jefus  Chriíto  ,  e  fe  fazerem  tantas  Comendas  ,  quantas  fe  pu- 

derem fazer  dentro  de  hum  anno  da  data  ficando  em  cada  huma  das 

ditas  Igrejas  porção  ao  menos  para  o  Reytor  delia  de  60  cruzados  das 
quaes  Comendas  a  aprezentaçaó  pertença  ao  Duque ,  e  a  inítituiçaó  a 
EIRey  como  perpetuo  Adminiftrador  da  dita  Ordem  ;  e  que  os  Cava- 

leiros que  forem  providos  das  ditas  Comendas  fejaó  obrigados  a  fer- 
vir  ao  dito  Duque  em  todo  o  que  lhe  mandar ,  e  naó  a  outra  alguma 
peífoa  ;  e  que  fazendo  o  contrario  percao  por  iífo  o  direito  que  tive- 

rem nas  Comendas  ,  e  o  Duque  polfa  nomear ,  e  aprezentar  outros ,  e 

que  nzrr;  o  Papa  ,  nem  outra  peífoa  poífa  dar  as  ditas  Comendas  quan- 
do vagarem.  Eíta  Bulia  foy  concedida  pelo  dito  Pontífice  ao  Duque 

D.  Jayme  a  inítancia  delRey  D.  Manoel  quinto  Idus  Januarij  an.  1517. 
quinto  Pontificatus  ejus. 

Depois  de  impetrada  cita  Bulia  querendo  o  Duque  D.  Jayme  ef- 
colher  as  quinze  Igrejas  das  cento  ,  c  tantas  que  fe  diiíc  ter  de  feu  Pa- 

droado na  informação  que  foi  ao  Pontífice  ,  e  vendo  que  naó  eraó  tan- 
tas ,  c  que  naó  paifariao  pouco  mais ,  ou  menos  de  cincoenta  ,  temen- 
do que  por  cita  expreífaó  nao  verdadeira  fe  poderia  algum  dia  annul- 

lar  a  dita  Bulia  fez  nova  fuplica  ao  Papa  com  cita  declaração  ,  c  ellc 
lhe  concedeu  nova  Bulia  ,  e  nclla  que  nas  quinze  Igrejas  ,  que  efeo- 
Iheífe  nas  que  nao  paífaíTem  de  cento  e  vinte  ducados  de  renda  cada  an- 

no fícaflem  ao  Reytor  quarenta  cruzados  fomente ,  e  nas  que  excedef- 
fem  fcfíenta ,  foi  dada  fexto  Idus  OcTobris  an.  15 19. 

O  Senhor  Rey  D.  Manoel  o  confirmou  por  Carta  fua  dada  em 

Almcyrim  a  4  de  Mayo  de  15-  ro. 
O  Papa  LeaóX.  lheconccdco,  c  confirmou  o  Padroado  das  Igre- 

jas de  Santa  Maria  de  Moreiras  ,  c  Santa  Locam  ambas  na  Dioceíi  de 
Braga  para  clle  ,  e  feus  fucceflbres  ,  as  quacs  haviao  íldo  doadas  a 
Caza  por  leigos  que  diziaÕ  fer  Padroeiros  delias  ,  c  fe  nao  tinha  cer- 

teza fe  elles  tinhaó  cite  direito  no  anno  de  1506,  decimo  quarto  KaI. Maij. 
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Maij.    Pontif.  quarto,  attendendo  a  tomada  de  Azamor  em  que  o  dito 
Duque  defpendeu  muito  ,  e  fez  ferviço  a  Igreja. 

EjlasJaÕ  as  Igrejas ,  que  o  Ducjue  de  Bragança  nomeou  pelas 
Bulias  atraz  ,  e  nos  frutos  delias  efias  Commendas, 

3\Ço  Termo  de  Bragança. 

A  Igreja  de  S.  Gens  de  Parada. 

Nefta  fie  fizer  aõ  fieis  Commendas. 

t.  A  de  S.  Gens.  4.  A  de  S.  Lourenço. 
2.  A  de  Santiago.  5.  A  de  Santo  António. 
3.  A  de  S.  Pedro.  6.  A  de  Santa  Maria  Magdalena. 

A  Igreja  de  S.  Pedro  de  Babe ,  deíla  fe  fez  mais  a  de  Santa  Ma- 
ria de  Gemonde. 

A  Igreja  de  S.  Bartholomeu  de  Rabal. 

Defia  fe  fizer  ao  fiete  Commendas  ^  que  fiao: 

1.  A  de  S.  Bartholomeu.  5.  A  de  Saó  Lourenço  da  Pedif- 
2.  A  de  S.  Lourenço.  queira. 
3.  A  de  Santa  Olaya.  6.  A  de  S.  Vicente  de  Gradamil. 
4.  A  de  Santa  Maria.  7.  A  de  S.  João. 

A  Igreja  de  S.  Pedro  de  Macedo  dos  Cavalleiros. 
A  Igreja  de  Santa  Maria  de  Bio  frio  de  Carregoza. 

5\Ço  Termo  de  Chaves. 

I.  A  Igreja  de  Santa  Maria  de  Moreiras. 
2.  E  a  Comenda  dapeníaó  de  Moreiras. 
3 .  E  a  de  Santiago  Doura. 

A  Igreja  de  Santa  Locava. 
2.  A  Comenda  da  peníaó  de  Santa  Locaya. 

A  Igreja  de  S.  Pedro  da  Veiga  de  Lira. 

Em  "Barroso. 
A  Igreja  de  Santa  Maria  de  Montalegre. 

2.  E  a  Comenda  de  Mourilhe  he  de  Santiago. 
A  Igreja  de  Santa  Maria  de  Viade. 

2.  A  Comenda  de  Fea/s  he  de  Santo  André. 
3.  A  Comenda  de  Villar  de  Vacas  he  de  S.  Martinho. 

A  Igreja  de  Santa  Maria  de  Antim  em  Monte  Longo. 
2.  A  Comenda  de  An  time. 

Tom.  IV.  Ddii  Arce- 
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Arcebifpado  de  Évora. 
A  Igreja  de  S.  Salvador  de  Elvas. 
A  Igreja  de  Santa  Maria  de  Monfarás. 

A  Comenda  de  S.  Pedro. 
A  Comenda  da  Caridade. 
A  Comenda  de  S.  Marcos. 

A  Igreja  de  Santiago  de  Monfarás. 
A  Comenda  de  Santa  Maria  de  Orada. 
A  Comenda  de  Santa  Maria  das  Vidigu eiras. 
A  Comenda  de  S.  Romão. 

'Bi/pado  do  Torto. 
A  Igreja  de  Santo  André. 

Villa  boa  deQuires.     Concedida  ao  Duque  D.  Theodozio  I. 
pelo  Papa  Paulo  III.  que  pudeile  nella  fazer  huma  Comenda 
por  Bulia  dada  no  fegundo  anno  de  feu  Pontificado  quarto 
Kal.  Junii  1536. 

Saô  40  Comendas. 

ComeniaSy  cjue  osSçrcníffimos  Duques  àe  Bragança  aprefentarao 

emjèus  Criados. 

Duque  Dom  Jayme. 

Ao  Pedro  de  Macedo  dos  Cavalleiros  a  Fernão  Rodrigues ,  Guar- 
daroupa  ,  Cavalleiro  profeíTo  em  30  de  Setembro  de  1522. 

Santa  Maria  da  Villa  de  Monçaras  a  António  Lobo  em  25  de  Ja- 
neiro de  1^24. 
Saô  Pedro  de  Monfarás ,  e  a  Comenda  da  Caridade  a  Pêro  Vaf- 

ques  em  15"  de  Janeiro  de  1524. 
Saó  Marcos  de  Monfarás  anexa  a  de  Santa  Maria  a  Gonçalo  de 

Azevedo  em  25  de  Janeiro  1524. 
Santa  Maria  de  Montalegre  ,  e  Santiago  de  Mourilhe  a  Pedro  de 

Caftro  em  9  de  Novembro   1525-. 
Santa  Maria  de  Biade  ,  a  de  Feaes  ?  e  a  de  Villar  de  Vacas  a  Fer- 

não de  Soufa  cm  18  de  Mayo  de  1526. 
Santiago  de  Monfarás  a  Pedro  Vafques  Cavalleiro  profeíTo  em  1 3 

de  Mayo  de  1526. 
Santa  Maria  das  Vidigueiras  de  Monfarás  a  Manoel  da  Fonfeca , 

Moço  da  Guardaroupa  em  30  de  Março  de  1526. 
Santiago  de  Monfarás  a  Hcytor  de  Figueiredo  por  a  renunciar  Pe- 

dro Vafques  em  12  de  Outubro  de  1527. 

Premi- 
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Provimentos  de  Comendas. 

Santa  Maria  da  Orada  de  Monfarâs  a  Gonçalo  Gil  Angcrino  Ca- 
valleiro  da  Gaza  30  Março  de  1526. 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  a  Joaò  de  Sande  Cavallciro  fidalgo  da 
Caza  em  30  de  Março  de  1526. 

Santa  Maria  de  Biade  ,  Feaes  ,  e  Villar  de  Vacas  a  Martim  Vaz 
de  Soufa  vagas  por  falecimento  de  Fernão  de  Soufa  em  10  de  Fevereiro 
de  1527^ 

Saó  Salvador  de  Elvas  vaga  por  falecimento  de  SebaíHaó  de  Sou- 
fa lidalgo  da  Gaza  a  D.  Chriílovaó  Manoel  em  17  de  Agoílo  de  1527. 

Saó  Bartholomeu  de  Rabal  vaga  por  falecimento  de  D.  Joaó  de 
Eça  aPero  Vafques  Guardaroupa  325  dcAgoílo  de  1527. 

Saó  Pedro  de  Monfarâs  veiga  pella  renunciar  o  dito  Pêro  Vaf- 
ques a  Jorze  de  Almeida  Cavaleiro  fidalgo  da  Caza  em  25  de  Agoílo 

de  1527. 

A  da  Caridade  de  Monfarâs  renunciada  por  Pedro  Vafques  a  Joaó 
de  Sande  Cavaleiro  na  Ordem  de  Chrifto  em  7  de  Setembro  de  1527. 

Santiago  de  Mourilhe  renunciada  por  Pedro  de  Caílro  a  Fernão 
de  Caílro  fidalgo  da  Caza  em  10  de  Setembro  1527. 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  renunciada  por  Manoel  Pereira  a  Ga- 
briel Figueira  em  20  de  Fevereiro  de  1529. 
Santa  Maria  de  Monte  alegre  renunciada  por  Pedro  de  Caílro  a 

Francifco  de  Mello  fidalgo  da  Caza  em  10  de  Setembro   de  1^27. 
Santa  Maria  de  Amtime  renunciada  por  D.  Chriílovaó  Manoel 

a  Pedro  de  Caílro  10  de  Setembro  de  1527. 
Saó  Romaó  de  Monfarâs  renunciada  por  Joaó  de  Sande  a  Manoel 

Pereira  Cavalleiro  da  Caza  23  de  Setembro  1527. 
Santa  Maria  da  Caridade  de  Monfarâs  vaga  por  falecimento  de 

Joaó  de  Sande  a  Manoel  Pereira  em  20  de  Fevereiro  1529. 
Santa  Locava  de  Moreira  ,  e  a  da  penfaó  vagas  por  falecimento 

de  Dom  Manoel  de  Távora  a  Martim  Vaz  de  Soufa  em  1 1  de  Março 
de  153 1. 

Santa  Maria  de  Biade  vaga  pela  renunciar  Martim  Vas  de  Soufa 
a  D.  Martinho  de  Távora  em  18  de  Março  de  153  r. 

Dom  Theodozio  I. 

Santa  Maria  de  Antime  a  Francifco  da  Cunha  fidalgo  da  Caza 

vaga  por  falecimento  de  Pedro  de  Caílro  a  18  de  Abril  de  15-3 3. 
Saó  Martinho  de  Villar  de  Vacas  a  Martim  Barbudo  ,  moço  da 

Guardaroupa,  vaga  por  falecimento  de  Duarte  Coelho  em  30  de  Alar- 
go de  1533. 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  ao  Doutor  Gafpar  Lopes  ,  Ouvidor  da 

Caza  ,  vaga  por  morte  de  Gabriel  Figueira  em  3  deAÍarço  de  15-33. 
Santo  André  de  Villa  boa  de  Quires  a  Vaíco  Fernandes  Cami- 

nha vaga  pela  renunciar  D.  Pedro  de  Caílro  cm  15  de  Abril  1539. 

Saó 
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Saó  Salvador  de  Elvas  a  Gonçalo  Vas  Pinto  vaga  por  a  renun- 

ciar D.  Chriílovaó  Manoel  cm  5  de  Dezembro  de  1544. 
Santa  Maria  de  Moreiras  a  D.  Chriílovaó  Manoel  vaga  por  fale- 

cimento de  Ruy  Vaz  Pinto  5  de  Dezembro  de  1544. 
Saó  Martinho  de  Vilíar  de  Vacas  a  Pedro  Vieira  ,  Thezoureiro 

da  Caza,  vav^a  por  morte  de  Martim  Barbudo  em  26  deMayo  de  1547. 
Santa  Maria  de  Monforte  a  D.  João  de  Menezes,  vaga  por  mor- 

te de  D.  Henrique  de  Menezes  feu  pay  em  4  de  Agoílo  de  1547. 
Saó  Pedro  de  Macedo  a  Chriílovaó  de  Brito  ,  vaga  por  faleci- 

mento de  Duarte  Pereira  em  10  de  Abril  de  if^o. 
Santa  Maria  da  Caridade  de  Moníaràs  a  Vafco  Ribeiro  vaga  por 

morte  de  Manoel  Pereira  em  13  de  Junho  de  K^o. 
Saó  Pedro  da  Veiga  de  Lira  a  Álvaro  Pinheiro  vaga  por  morte 

de  Ayres  Gonçalves  em  30  de  Julho  1550. 
Saó  Marcos  de  Moníaràs  a  António  de  Gouvea  ,  Secretario  vaga 

por  morte  de  Gonçalo  de  Azevedo  em  4  de  Abril  155 1. 
Saó  Gcns  de  Parada  a  D.  Martinho  de  Távora  vaga  por  a  renun- 

ciar Chriílovaó  de  Brito  em  3  de  Junho  de  15$  1. 
Santa  Maria  de  Biade ,  e  Santo  André  de  Feaens  a  Martim  Affbii- 

fo  deSoufa  vagas  por  as  renunciar  D.  Martinho  de  Távora  em  16  de 
Junho  de  ifj^.i. 

Saó  Pedro  de  Monfarâs  a  Martim  Aífonfo  de  Scufa ,  vaga  por 
morte  dejorze  deAlmeyda  2  de  Março  l$$l? 

Santa  Maria  da  Orada  de  Moinaras  a  André  Angerino  vaga  por 
morte  de  Gonçalo  Gil  Angerino  25  de  Março  de  1553. 

Santa  Maria  das  Vidigueiras  de  Monfarâs  ajoaó  Corrêa  Guarda- 
roupa  por  morte  de  Manoel  da  Fonfeca  em  2  de  Janeiro  de  i>5'5- 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  a  Diogo  da  Veiga,  Efcudeiro  fidalgo, 
vaga  por  morte  do  Doutor  Gafpar  Lopes  em  30  de  Julho  1555. 

Santa  Maria  da  Caridade  a  Lazaro  Ribeiro  ,  Efcrivaó  da  fazen- 
da ,  vaga  por  a  renunciar  António  de  Soufa  de  Abreu  hdalgo  da  Caza 

em  28  de  Junho  de  155:6. 
Saó  Vicente  de  Guadramil  a  Sebaíliaó  de  Soufa  fidalgo  da  Caza 

em  13  de  Outubro  de  1557  ,  he  anexa  deRabal. 
Santa  Marra  anexa  de  Rabal  ao  Doutor  Fernando  Alvarez  em  13 

de  Outubro  de  1557. 
Saó  Lourenço  da  Pcdifqucira  ao  Licenciado  Diogo  Martinz  de 

Carvalho  cm  13  de  Outubro  de  1557- 
Saó  Pedro  de  Parada  a  Pedro  de  Callro  ,  fidalgo  da  Caza  em  13 

de  Outubro  de  1557. 
Santiago  de  Parada  a  Meílre  Joaó  Fcrnandez  em  13  de  Outubro de  1557. 

Santa  Maria  Magdalena  ,  e  S.  Lourenço  de  Parada  a  Martim  Vaz 
de  Souza  fidalgo  da  Caza  cm  13  de  Outubro  de  1$$7* 

Santa  Maria  de  Moreiras  a  D.  Franciico  Manoel  vaga  por  morte 
de  D.  Chriílovaó  Manoel  a  4  de  Dezembro  de  1557. 

Saó  Martinho  de  Ruyvaes  a  Henrique  Henriques  Pinto  por  mor- 
te de  Peio  Vieyra  cm  7  de  Janeiro  de  1550. 

Saó 
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Saó  Lourenço  de  Rabal  a  Thomé  de  Souza  ,  fem  era. 
Santa  Olaya  de  Rabal  ao  Doutor  Diogo  de  Caftro  Fizico  em  2 

de  Janeiro  de  15-53. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  a  Lopo  Rodriguez  de  Carva- 

lho Contador  ,  vaga  por  a  renunciar  Martim  Vaz  de  Souza  em  21  de 

Fevereiro  de  15-58. 
Saó  Lourenço  de  Parada  a  Gafpar  deCefneiros,  Thezoureiro  da 

dizima  do  pefcado  de  Lisboa  vaga  por  a  renunciar  Martim  Vaz  de  Sou- 
za em  7  de  Fevereiro  1558. 

Saó  Bartholomeu  de  Rabal  a  Martim  Vaz  de  Souza  em  24  de 
Fevereiro  de  1558  ,  a  efta  cabem  dez  partes  emeya  de  renda,  que  faó 
IC5U  reis. 

Saó  Gens ,  e  Santo  António  de  Parada  a  Fernando  Affonfo  Cor- 
rêa fidalgo  da  Caza  em  7  de  Junho  de  1558  ,  e  cabem  a  efta  doze  par- 

tes ,  que  faó   120U  reis. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  a  Fernão  Barboza  ,  Eícrivaó 

da  Camará  do  Duque  por  morte  de  Lopo  Rodriguez  em  14  de  Mayo 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  a  Diogo  da  Veiga ,  Cavaleiro  fidalgo , 
por  morte  do  Doutor  Gafpar  Lopes  em  8  de  Novembro  de  1558. 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  ao  Doutor  Fernando  Alvarez  fizico , 
vaga  por  morte  de  Diogo  da  Veiga  em  30  de  Janeiro  1559. 

Santa  Maria  de  Rabal  a  Joaó  Gomes  Vieira ,  vaga  por  a  renun- 
ciar o  Doutor  Fernando  Alvarez  em  6  de  Mayo  de  1559. 
Saó  Vicente  de  Gradarnil  a  FYancifco  Froes  Cavaleiro  profeílò  , 

vaga  por  a  renunciar  Sebaííiaó  de  Sou /a  em  30  de  Abril  de  1561. 
Santa  Maria  de  Gemondc  a  Pviiy  Vaz  Caminha  vaga  por  morte 

de  Fernão  Pereira  em  4  de  Agofto  de  15-61. A  Comenda  da  Penfaó  de  Santa  Maria  de  Moreiras  a  António 

Mouro  Thezoureiro  da  Caza  ,  vaga  por  a  renunciar  Ruy  Vaz  Cami- 
nha em  14  de  Agcflo  de  1561. 
Saó  Pedro  de  Babe  a  Affonfo  Vaz  Caminha  ,  vaga  por  morte  de 

Fernão  Pereira  em  21  de  Agofto  de  1561. 

Dom  JoaÓ  I.  Duque  de  Bragança. 

Saó  Gens  de  Parada  ,  e  Santo  António  a  Chriftovaó  de  Figueiró, 
Guardaroupa ,  vaga  por  falecimento  de  Fernando  Affonfo  Corrêa  em 
23   de  Dezembro  de  1563. 

Saó  Pedro  de  Macedo  a  Fernão  Rodriguez  de  Brito  ,  vaga  por 
morte  de  Chriftovaó  de  Brito  em  12  de  Mayo  de  1564. 

Santa  Maria  de  Antime ,  e  Santa  Olaya  de  Palmeira  fua  anexa  a 
Pedro  de  Caftro  por  morte  de  Fernão  de  Caftro  em  ió  de  Mayo   1564. 

Santiago  de  Monfarâs  a  Ayres  de  Miranda  ,  vaga  por  morte  de 
Heytor  de  Figueiredo  a  6  de  Junho  de  1569. 

Saó  Lourenço  da  Pedrifqueira  a  António  de  Abreu  ,  Ffcrivaó  da 
Camará ,  vaga  por  falecimento  de  Diogo  Martinz  de  Carvalho  em  20 
de  Junho  de  1569. 

Saó 
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Saó  Pedro  de  Babe  a  Ruy  Vaz  Caminha  ,  vaga  pela  renunciaçaó 

de  Joaõ  deTovar  em  5  de  Dezembro  de  1572. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  a  Salvador  de  Brito  ,  vaga  por 

morte  de  Fernão  Barboza  em  19  de  Abril  de  1574. 
Saó  Vicente  de  Gradam il  a  Niculao  de  Andrade  ,  moço  da  Guar- 

dar oup a  ,  vaga  por  morte  de  Henrique  Froes  em  14  dcMayo  de  1574. 
Saó  João  de  Rabal  a  António  Vieyra ,  vaga  por  a  renunciar  Luis 

Gonçalvez  de  Menezes  em  17  de  Junho  1574. 
Sao  Bartholomeu  de  Rabal  a  António  Carneiro  ,  vaga  por  faleci- 

mento de  Mar  dm  Vaz  de  Souza  15  deMayo  1574. 
Santa  Locaya  de  Moreiras  a  D.  Luis  de  Noronha  ,  vaga  por  mor- 

te de  Martim  Vaz  de  Souza  14  Mayo  1574. 
Sao  Gens  de  Parada  a  Salvador  de  Brito  Pereira  por  morte  de 

Chriílovaó  de  Figueiró  27  Março  1576. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  a  Álvaro  Mendes  de  Vafconce- 

los  fidalgo  da  Caza  por  morte  de  Fernão  Barboza  9  de  Março  1576. 
Santa  Maria  de  Montalegre  ,  e  Santiago  de  Mourilhc  a  Pedro  de 

Mello,  vagas  por  morte  de  Francilco  de  Mello  a  6  de  Março  de  1576. 
Santa  Glaya  de  Rabal  a  Gafpar  de  Góes  ,  vaga  por  a  renunciar 

Bernardim  Freyre  em  26  de  Março  de  1577. 
Sao  Lourenço  da  Pedrifqueira  a  Ballhazar  Rodriguez ,  Efcrivao 

da  Camará  ,  vaga  por  morte  de  António  de  Abreu  8  de  Abril  1577. 
Sao  Lourenço  de  Paredes  ao  Doutor  Félix  Teixeira  ,  vaga  por 

a  renunciar  António  Carneiro  em  21  de  Agoílo  de  1577. 
Sao  Lourenço  de  Rabal  a  Ruy  Lopes  de  Souza  vaga  por  morte 

dcT  home  de  Souza  29  de  Agoílo  de  1577. 
Santo  António  de  Parada  a  Simão  Freire  Cavaleiro  fidalgo ,  va- 

ga por  falecimento  de  Bernardim  Freire  em  8  de  Abril  de  1578. 
Sao  Lourenço  de  Rabal  a  Gonçalo  Gomes  por  falecimento  dz 

Thomé  de  Souza  em  20  de  Novembro  de  1578. 
Saó  Vicente  deQuadramil  a  Jorge  da  Veiga  ,  Efcudeiro  fidalgo  , 

vaga  por  fallecimento  de  Manoel  Caldeira  a  4  de  Dezembro  de  1578. 
Santiago  de  Parada  a  Joaó  deTovar  Caminha,  vaga  por  faleci- 

mento deMeítrc  Joaó  Fernandcz  em  to  de  Dezembro  de  1578. 
Sao  Pvomaó  de  Mõnfarâs  a  Belchior  Rodriguez ,  vaga  por  mor- 

te de  Salvador  de  Brito  24  de  Julho  de  1579. 

Santiago  de  Monfara"s  a  Hcytor  de  Miranda ,  vaga  por  morte  de 
Ayres  de  Miranda  24  de  Novembro  de  1^79. 

Sao  Pedro  de  Macedo  a  Chriltovaó  de  Brito  ,  vaga  por  morte  de 

Fernão  Rodriguez    12  de  Janeiro  de- 1580. 
Sao  Lourenço  da  Pedrifqueira  aFílevaó  Ribeiro  Rapozo  ,  vaga 

por  falecimento  de  Baíthazar  Rodriguez  26  de  Fevereiro  1580. 
Santa  Maria  da  Caridade  deMoníarâs  a  Niculao  de  Andrade,  va- 

ga por  morte  de  Lazaro  Ribeiro  28  de  Janeiro  1580. 
Santa  Maria  de  Gcmonde  a  Joaó  de  Tovar  Caminha  ,  vaga  por 

falecimento  de  D.  Manoel  de  la  Cerda  Í9  de  Março  de  1580. 
Santiago  de  Parada  a  Luis  Gonçalvez  ,  vaga  pela  renunciaçaó  de 

Joaó  de Tovar  Caminha  em  25  deMayo  1580. 
Santo 
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Santo  António  de  Parada  a  Simaó  Freire  ,  vaga  por  morte  de 

Bernardim  Freyre  cm  6  de  Junho  de  1580. 
Santiago  de  Parada  a  Affonfo  de  Lucena  ,  vaga  pella  renunciar 

Joaó  Tovar  de  Caminha  4  de  Janeiro   15  81. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  a  Pedro  de  Souza  de  Brito , 

vaga  por  morte  de  Álvaro  Mendes  deVafconcellos  1  de  Abril  de  15-81. 
Santa  Maria  de  Rabal  a  Nuno  Machado  vaga  por  morte  de  joaó 

Gomes  Vieira  em  17  de  Abril  de  15  81. 
Saó  Gens  de  Parada  a  Luis  Gonçalves  de  Menezes  vaga  por  mor- 

te deChnftovaó  de  Figueiró  em  26  de  Abril  de  i^Si. 
Santa  Maria  das  Vidigueiras  de  Monfarâs  ao  Licenciado  António 

de  Lucena,  vaga  por  falecimneto  de  Joaó  Corrêa  em  9  de  Agoílo  de 
1581. 

Santo  António  de  Parada  a  Simaó  Freire  ,  vaga  por  morte  de 
Bernardim  Freire  em  15;  de  Setembro  de  15  81. 

Saó  Bartholameu  de  Rabal  a  Pedro  de  Andrade  Caminha ,  vaga 
por  morte  deMartim  Vaz  de  Souza  em  ió  de  Dezembro  de  15  81  ;  a 
eíta  cabem  oito  partes ,  e  meya  de  renda  que  íàô  85 U  reis. 

Santiago  de  Parada  a  Eftevaó  Ribeiro  Rapozo  vaga  por  a  renun- 
ciar Alfoníb  de  Lucena   11  de  Junho  1582. 
Santa  Maria  de  Monte  alegre  a  Pedro  de  Mello  em  26  de  Junho 

de  1582. 
Santa  Maria  da  Orada  de  Monfarâs  a  Pedro  de  Mello ,  vaga  por 

morte  de  André  Angerino  em  26  de  Junho  de  1582. 
Saó  Lourenço  da  Pedrilqueira  ao  Licenciado  Diogo  Caldeira,  va- 

ga por  morte  deBalthazar  Rodriguez  Secretario  24  de  Julho  de  1582. 
Santa  Locava  de  Moreiras  a  D.  Chriítovaó  de  Noronha ,  vaga 

por  morte  de  D.  Luis  de  Noronha  em  15  de  Novembro  de  1582. 

Dom  Thsodofw  II. 

Saó  Marcos  de  Monfarâs  a  Joaó  Vafques  Ribeiro  ,  vaga  por  mor- 
te de  António  de  Gouvea  em  14  de  Março  de  1583. 

Santa  Maria  de  Antime  ,  e  Santa  Ovaya  fua  anexa  ,  vaga  por 
morte  de  Pedro  de  Caítro  a  Fcrnaô  de  Caibro  feu  filho  em  28  de  Abril 
de  15  83. 

Saó  Bartholomeu  de  Rabal  confirmada  a  Pedro  de  Andrade  Ca- 
minha 1  de  Junho  de  1584. 

Saó  Salvador  de  Elvas  a  D.  Diogo  de  Noronha  ,  vaga  por  fale- 
cimento de  D.  Luis  de  Noronha  em  24  de  Abril  de  1585. 

Santa  Maria  de  Monforte  a  Chriílovaó  de  Brito  Pereira  ,  vaga 
por  morte  de  D.  Joaó  Tello  de  Menezes  27  de  Junho  de  1585. 

Saó  Pedro  da  Veiga  de  Li!a  a  Álvaro  Pinheiro  fidalgo  da  Caza 
por  morte  de  Álvaro  Pinheiro  ,  outrofi  fidalgo  da  Caza  em  17  de  Ou- 

tubro de  Ko^. 
Saó  Martinho  dcRuyvaes  a  Luis  de  Miranda,  moço  fidalgo,  va- 

ga por  morte  de  Henrique  Henriques  feu  pav  cm  16  de  Novembro  dj 
1586. 

Tom.  IV.  Ec  Saó 
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Saó  Vicente  de  Guadramil  a  Niculao  da  Veiga ,  vaga  por  faleci- 

mento dejorze  da  Veiga  leu  Pay  em  20  de  Novembro  de  1586. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  ao  Licenciado  Diogo  Caldei- 

ra ,  vaga  por  a  renunciar  Pedro  de  Souza  de  Brito  em  23  de  Mayo  de 

Saó  Lourenço  da  Pedrifqueira  a  Gafpar  da  Nóbrega  ,  vaga  pela 
renuncia  do  Licenciado  Diogo  Caldeira  em  2  de  Junho  de  1587. 

Saó  Gens  de  Parada  a  Chriílovaó  de  Andrade  ,  vaga  por  morte 
de  Pedro  de  Caibo  em  29   de  Mayo  de  1587. 

Santiago  de  Mourilhe  a  D.  AfFoníb  de  Noronha  vaga  por  faleci- 
mento de  Franciíco  de  Mello  em  10  de  Janeiro  de  1588. 

Santa  Maria  da  Lagoa  de  Monfarâs  a  D.  Rodrigo  de  Lencaítro  , 

vaga  por  falecimento  de  António  Lobo  em  21  de  Mayo  de  15"  88. 
Santa  Maria  das  Vidigueiras  de  Monfarâs  a  Rodrigo  Rodrigues 

pela  renunciar  Arrbnfo  de  Lucena  em  12  de  Mayo  de  1589. 
Santiago  de  Monfarâs  a  Aftbnlb  de  Lucena  ,  vaga  por  morte  de 

Heytor  de  Figueiredo  em  12  de  Abril  de  1586. 
Santa  Maria  de  Morciras  ao  Senhor  D.  Felippe  por  falecimento 

de  D.  Franciíco  Manoel  em  2  de  Junho  de  1588. 
Santa  Maria  da  Caridade  de  Monfarâs  a  Manoel  de  Andrade  ,  va- 

ga por  morte  deNiculao  de  Andrade  em  23  de  Junho  de  IÇ93. 
Santa  Marinha  de  Rio  frio  da  Carregoza  a  António  de  Souza  de 

Abreu ,  vaga  por  falecimento  de  Sebaíliaó  de  Souza  feu  Pay  em  3  de 
Agoílo  de  1594. 

Santa  Maria  da  Lagoa  de  Monfarâs  ao  Senhor  Dom  Felippe ,  va- 
ga por  falecimento  de  D.  Rodrigo  de  Lencaítro  em  3 1  de  Janeiro  de 

1600. 
Saó  Salvador  de  Elvas  a  D.  Chriílovaó  de  Noronha  ,  vaga  por 

morte  de  D.  Diogo  de  Noronha  em  10  de  Março  de  ióco. 
Santa  Locaya  de  Moreiras  a  D.  Diogo  de  Melo ,  vaga  pela  re- 

nuncia de  D.  Chriílovaó  de  Noronha  a  20  de  Março  de  1600. 
Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  ,  vaga  por  a  renunciar  Pedro 

de  Souza  de  Brito  ao  Licenciado  Diogo  Caldeira  em  8  de  Mayo  de 
loco. 

Saó  Joaó  de  Rabal  a  André  Mendes  de  Almeida  ,  vaga  por  faleci- 
mento de  Lopo  Vaz  de  Almeida  leu  pay  em  7  de  Março  de  1605". 

Saó  Romaó  de  Monfarâs  a  Balthaíar  Rodriguez  ,  vaga  por  fale- 
cimento de  Belchior  Rodriguez  em  4  de  Novembro  de  1605. 

Santa  Maria  de  Biadc  a  Fernão  de  Souza  Veador  de  Sua  Excel- 
lcncia,  vaga  por  morte  deMartim  ArFonfo  de  Souza  feu  Pay  em  15  de 
Abril  1606. 

Santo  André  de  Feaens  a  Fernão  de  Souza ,  vaga  por  morte  de 

feu  Pay  Martim  Arfonfo  de  Souza  em  15"  de  Abril  de  1606. 
Saó  Pedro  de  Babe  a  Domingos  Alvarez  Lcyte  por  falecimento 

de  Luis  Gonçalves  de  Menezes  em  14  de  Marco  de  1607. 

Santa  Maria  Magdalena  de  Parada  a  António  Rodriguez  Coutci- 
ro  mor  ,  vaga  por  morte  do  Licenciado  Diogo  Caldeyra  cm  14  de 
Março  de  1607. 

cao 
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Sa6  Bartholomeu  de  Rabal ,  vaga  por  morte  de  Pedro  de  Andra- 

de Caminha  em  14  de  Março  de  1607  aRuy  deSoufa  Pereira. 

^ADV  ERTENCIA. 

Todos  os  referidos  provimentos  de  Commendas  fe  contém  em 
hum  livro  ,  que  fe  guarda  no  Archivo  da  Sereniíf  ma  Caia  de  Bragan- 

ça,  e  he  huma  recopilaçaó  tirada  dos  livros  da  Chancellaria  dos  Du- 
ques ;  e  por  alguns  deites  provimentos  fevê-  que  faltaõ  muitos,  que 

tal  vez  feria  por  defeuido  de  naõ  ferem  regiííados ,  ou  de  quem  fez  a 
dita  Colleçaó. 

Eticheia  ,  que  fe  praticava  em  o  Co/a  do  Duque  de  Bragança  Dom 
Tluodofio  1 .  do  nome ,  tirada  do  Archivo  da  dita  Cajá. 

AHofeu  veitir  hiaó  todos  osmofos  fidalguos,  e  alguns  fidalguos  Num.  l£8. 
manfebos  acrefentados  ,  e  huns  ,  e  outros  entravaó  quando  ma 

aguoa  asmaõs,  e  quando  queria  tomar  a  capa  entrava  toda  amais  gen- 
te que  eraõ  muitos  ,  e  alguns  que  naó  eraõ  criados  homes  nobres  def- 

ta  Villa  ,  que  taóbem  fe  achavaó  ahi  emtravaó  com  os  criados. 
Hia  loguo  a  rniíTa  ,  e  como  a  ouvia  hia  ver  a  eítrebaria  dos  cavai- 

los  ,  e  as  mais  ,  e  dahi  fe  hia  a  cafa  da  madeira ,  que  citava  donde  aguo- 
ra  he  forno  de  vidro,  e  dahi  hia  polia  rua  da  varanda  a  efeada  grande 
donde  fe  alentava  numa  cadeira  a  ver  as  obras ,  que  fe  faziaó  nas  cafas  ■■ 
novas  ,  e  dahi  mandava  chamar  o  fecretario  ,  e  eferivaó  da  fazenda  ,  e 
mais  uficiais  ,  e  vinha-fe  para  fima  a  defpachar ,  e  eftava  em  defpacho 
ate  vir  o  veador  a  dar  recado  das  iguarias. 

Os  mofos  fidalguos  andavaó  as  fomanas  para  acodir  a  campainha 
em  quanto  eítavaó  em  defpacho  porque  affi  lho  mandava  elle  ,  e  o  que 
lhe  faltava  na  lua  fomana  reprendia-o.  A  meza  eítavaó  os  fdalgucs  ,  e 
todos  os  mais  que  queriaó.  Depois  de  jantar  defpachava  ate  as  três 
oras  ,  e  em  acabando  o  defpacho  citava  o  cavallo  a  efeada  grande  ,  e  aíi 
o  do  Duque  D.  João  ,  que  Deos  tem  ,  e  o  tirreiro  andava  cheo  de  gen- 

te de  cavallo  todos  os  fidalguos  cavaleiros  efeudeiros  ,  e  iíto  fem  fe 
mandar  recado  a  ninguém  porque  ja  fabiaó  que  o  Duque  cuílumava  a 
ir  fora  porque  o  cuítumava  a  fazer  todos  os  dias  ,  que  naó  eraó  de  caí- 
fa  os  mais  delles  hia  a  Saó  Francifco  outros  hia  praia  aíima  ,  e  trina- 

va polia  cadeia,  c  ihhia  polia  porta  do  Sol ,  evinhafe  recolhendo  pol- 
ia efperança  ,  e  no  reíio  avia  as  vezes  carreira ,  mas  o  mais  ordinário 

era  avela  no  tirreiro  corria  o  Duque  Dom  Joaô  ,  que  Deos  tem  ,  e  os 
fidalguos  os  laco  s  em  que  hiaó  as  goras,  ou  chapeos  levavaó  osmofos 
da  Camará  os  mais  antiguos  ,  e  mais  onrrados  mas  naó  eraó  fempre 
huns. 

Era  ordinário  ir  três  dias  na  fomana  a  cafla  quando  naó  avia  cm- 

pedimento  as  terias,  quintas,  e  Sábados  de  madrugada  ie  tocava  a  trom- 
beta para  fe  ajuntarem  os  caçadores  ,  que  eraó  trinta  antre  homes  de 

cavallo  ,  c  mofos  de  pe  j  os  caçadores  de  cavallo  eraó  homCs  ourados 
Tom.  IV.  Ec  ii  todos 



220    Trovas  do  Liv.  VI.  da  Hiíloria  (genealógica 
todos  os  homés  fidalguos  manfebos  hiaó  a  eíta  caíla  que  era  de gnrfas, 
e  levavaó  as  aves,  que  tinhaó  fuás,  e  aíi  hiaó  todas  as  mais  peíToas  que 

queriaó ,  porque  tinhaó  licença  para  iflo  •,  o  Duque  hia  em  andas ,  e 
levava  dous  cavallos  a  deliro  hum  da  brida ,  outro  da  gineta. 

Alguas  vezes  hia  a  tapada  matar  hum  veado  a  que  elle  mefmo 
tirava  com  a  eípinguarda  taõbem  hiaó  com  elle  íidalguos  ,  e  efcudei- ros. 

Os  Ujiciaes  cr  ao  os  Jegulntes. 

Vafquo  Fernandes  Caminha  Camareiro  mor  ,  e  porque  era  ve- 
lho ,  e  mal  defpofto  fervia  por  elle  feu  filho  Affoníb  Vas  Caminha  ,  e 

fe  elle  algua  ora  faltava  fervia  Joaó  de  Tovar  ,  que  hera  mofo  fidal- 

guo. 
Joaó  Corrêa  era  Camareiro  primeiro ,  Joaó  Gomes  Vieira  mofo 

da  guardaroupa  ,  António  Caldeira  mofo  das  chaves  tinha  mais  na 
guardaroupa  Jorge  Corrêa  fobrinho  de  Joaó  Corrêa,  eFrancifco  Bar- 
boza  ,  que  fervia  de  Tizoureiro  nas  vagantes. 

Veador  era  Fernão  de  Craftro  ,  Copeiro  mor  Rui  Vas  Caminha, 
Trinchante  Fernão  Pereira ,  dous  fervidores  de  toalha  ,  que  ferviaó 
as  fomanas  Dioguo  Cardozo  ,  Manoel  de  Brito  Manteeiro  Dioguo  de 
Vegua  ,  eícrivaó  da  cozinha  Anrique  Froes  Dalmeida  ;  tinha  trinta 
moios  da  Camará  todos  gente  muito  nobre,  quinze  Repuíleiros ,  des, 
cu  doze  homens  da  guarda ,  que  andavaó  as  fomanas  para  que  nunqua 
a  fala  eílivefe  lo  nem  deixafem  entrar  peífoa  ,  que  naó  foíle  conhe- cida. 

Eftribeiro  mor  era  Aires  Gonfalves  de  Figeiredo  ,  pagem  da  lan- 
ça Anrique  Anriques  ,  pagem  da  malla  Pedro  de  Miranda  feu  Irmaó 

algas  vinte  mofos  da  eílribeira  todos  grandes  de  corpo  ,  e  bem  difpoí- 
tos  ,  e  homens  de  fua  pefToa. 

Como  o  Duque  Dom  Theodofto  tratava  /eus  Irmãos  o  Senhor 
D.  James  ,  e  o  Senhor  D.  Conjlantino. 

Quando  eítavaó  aomde  o  Duque  eítava  comiaó  com  elle ,  e  o 
trinchante  do  Duque  lhe  dava  aguoa  as  maós ,  e  de  beber  lhe  davaó  feus 
pajés ,  que  para  iílo  traziaó. 

E  dcfpois  pafando  algum  tempo  deixou  o  trinchante  do  Duque 
de  lhe  dar  aguoa  as  mãos,  e  davamlha  moços  da  camará  cuido  que  fe- 

ria des  que  o  Duque  teve  filho. 
Em  o  tempo  que  ho  Duque  lhe  mandava  dar  aguoa  as  mãos  pol- 

lo  feu  trinchante  fe  era  tendo  o  Duque  banquete  porque  elles  fe  bara- 
Ihavaõ  polia  mcíTa  para  agazalharem  os  convidados  antaó  lha  davaó 
moços  da  camará  ,  ou  feus  pagens  ,  e  quando  eítavaó  com  o  Duque  cm 
comverfaçaó  naó  cftavaó  encoítados  a  parede  ainda  que  o  Duque  o  ef- 
tivclle  nem  emdofel  eítavaó  defronte  cafi  a  ilhargua  ,  c  quando  fidal- 

gos de  fora  viniiaó  vifitar  o  Duque  fe  rogavaó  com  os  lugares  mas  fem- 

pre 
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pre  lhe  davaó  o  milhor  lugar  ,  e  fempre  ficavaó  perto  de  feu  Irmaô  ,  e 
ralavalhe  por  vos  ,  e  doutra  maneira  lhes  chamava  Senhor  D.  James , 
e  Senhor  Dom  Conílantino  fegundo  as  occaíiois  que  para  ilTo  avia. 

Como  o  Duque  fe  trotava  em  fita  Cafa  como  Mejire  de  San» 

tiago ,  e  com  o  Duque  Daveiro. 

Quando  o  Duque  o  vinha  ver  fava  o  Duque  a  recebei  o  da  fua 
camará  ate  a  porta  da  lua  cala  quando  o  íabia  ,  e  o  tempo  lhe  dava  lu- 

gar para  iílo  fenaó  aomde  o  topava  e  com  deículpas  de  naó  faber  de 
lua  vinda  ,  e  ho  meímo  fazia  ao  Meftre  ,  e  fempre  lhes  dava  adiamteira 
cm  as  portas  roguavaólhe  com  palavras  ,  e  quando  naõ  entravaó  juntos 
o  Duque  os  fazia  ir  diante 

E  quando  fe  afentavaó  fempre  o  Duque  lhe  dava  o  milhor  lugar, 
e  quando  o  Duque  ,  ou  o  Meftre  fe  faya  hia  o  Duque  diante ,  e  porque 
naó  fayfe  o  Duque  tanto  hiamíle  rogando ,  mas  o  Duque  os  punha  a 
porta  da  fua  cala  homde  fe  punhaõ  a  cavalo  ,  mas  ficavafíe  da  banda 
de  dentro. 

Quando  o  Duque  comia  com  o  Duque  Daveiro  mandava-o  fervir 
com  os  feus  officiaes ,  e  então  íe  fervia  o  Duque  como  fempre  o  que 
naõ  fazia  quando  tinha  convidados  doutra  calidade  a  quem  elle  nao 
avia  de  mandar  fervir  com  os  feus  officiais. 

Como  o  Duque  fe  avia  com  os  Embaixadores ,  quando  vinhaú 

ajua  Cafa. 

Sayaos  a  receber  fora  da  guardaroupa  a  quatro  ,  ou  finco  paíTos 
da  fala  ,  e  as  portas  queriaos  o  Duque  meter  diante  avia  nifto  cortezias, 
e  palavras,  e  entravaó  juntos  quando  fe  afentavaó  davalhe  o  Duque  o 
milhor  lugar  tratavaos  por  mercê  quando  naó  tinhaó  titolo  que  mere- 
ceíTc  mais  ,  quando  faya  vinha  o  Duque  diante,  e  o  Embaixador  o  que- 

ria deter  com  palavras  ,  e  o  Duque  com  outras  pafava  diante  ,  e  o  pu- 
nha quafi  no  meo  da  fala. 
Quando  os  Embaixadores  comiaó  com  elle  o  Duque  deixava  a 

fua  ordem  do  ferviço  porque  fempre  tinha  muitos  convidados  com 
ellcs  ,  e  os  mandava  fervir  como  a  fy  c  defiriaô  na  qualidade  das  peíToas, 
e  na  falva ,  o  Duque  fe  fervia  com  o  feu  trinchante  ,  e  feu  copeiro  ,  e  a 
ellcs  os  mandava  fervir  por  homes  acrecentados  jentis  homes,  homes  a 
que  os  do  Duque  naó  faziaó  ventagem  ,  fenaó  no  fangue. 

Ce  mo  o  Duque  f  tratava  com  os  *Arcehifpos  em  fua  Cafa. 

O  Duque  ja  aguora  na  derradeira  a  requerimento  do  Arcebifpo  de 
Lixboa  lhe  falava  por  Senhoria ,  e  elle  ao  Duque  por  Excellencia  defpois 
falou  elle  ao  Duque  por  fua  Senhoria  111  nitri  Mim  a,  c  devia  daver  algua 
ecuía  niito.     Quando  vinha  a  fua  calia  faya  o  Duque  toda  a  fua  cama 

ra, 
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ra ,  e  guardaroupa  ate  dous  paílbs  da  fhlla  ,  c  quando  chcgavaó  as  por- 
tas fazia  o  Duque  hum  gcito  de  lhe  querer  dar  a  dianteira  naó  com 

muita  inítancia  ,  mas  fempre  o  Duque  entrava  diante  ,  e  quando  fe  o 
Arcebifpo  hia  fahia  o  Duque  com  elle  ate  o  lugar  cinde  o  recebia  ,  e 
quando  o  Arcebifpo  citava  com  o  Duque  na  lua  crinara  fiquava  o  Du- 

que em  ho  milhor  lugar  ,  e  fe  ho  Duque  eftava  com  Condes  ,  e  fi- 
dalgos o  Arcebifpo  lhe  punhaó  a  cadeira  mais  perto  do  Duque  ainda 

que  tomaíTem  o  lugar  a  outrem. 
Ao  Marques  de  Villa  Real  fazia  o  Duque  ho  mefmo  que  fazia 

ao  Arcebifpo  ?  mas  naó  lhe  falava  por  Senhoria. 

Como  o  Duque  tratava  acs  Fidalgos ,  que  na  Corte  o  vinhao  ver. 

Avia  fidalgo  como  Dom  Affonfo  de  Mafara  ,  e  Dom  Nuno  Alva- 
rez ,  e  outros  deita  laya  com  eítes  chegava  o  Duque  ,  e  faya  ate  a  por- 
ta da  lua  Camará  ainda  que  eítivelle  muito  afaítado  delia  ,  e  com  ou- 

tros faya  menos  paços  aíi  ao  entrar ,  como  ao  fair  ,  as  cadeiras  punhaó- 
lhas  quando  os  lugares  junto  do  Duque  eítavaó  peyados  omde  feafer- 
tava  ainda  que  tivellem  mais  qualidade.  Aos  mais  dos  fidalgos  omrra- 
dos  falava  por  vos  Senhor ,  e  iíto  efeufavaó  mais  que  podia  por  naó 
vir  a  eíte  termo  ,  mas  fempre  como  fe  baralhava  a  pratica  falava  com 
todos  o  Senhor  foaó  tal  coufa  ,  eftava  a  cadeira  do  Duque  emcoítada  a 
parede  ,  e  dava  geito  com  ella  para  os  comverfar  ,  e  a  eítes  naó  fazia  o 
Duque  mefura  mais  que  abaixarfe  como  fe  a  fízelfe. 

%Aos  Bifpos ,  e  Vedores  da  fazenda. 

Quando  vinhaó  a  fua  Caza  faya  o  Duque  toda  a  Camará  ate  dons 

paços  da  guardaroupa  ,  e  tratava-os  por  vos  Senhor  eftando  o  JDuque 
com  outros  aíTentavaó-fe  aomde  tinhaó  lugar. 

xAos  Dezembargadores. 

Alcvantavaó-felhe ,  edavanlhe  cadeira  defpaldas ,  efeporventu» 
ra  tinhaó  fangue ,  ou  algua  preminencia  dava  hum  paço. 

Coma  o  Duque  tratava  os  fidalgos  àe  fua  Cafa. 

O  Duque  aos  feus  fidalgos  em  Villa  ViçoíTa  os  mandava  afentar 
em  banquos  ,  e  naõ  lhe  tirava  ho  barrete  quando  eítavaó  aílentados  fa- 

lava com  clies  y  e  corriaos  todos  falando  com  elles  ern  diverfas  maté- 
rias. E  dezia  ,  que  tratava  com  todos  iíto  para  conhecer  para  quanto 

cada  hum  era  para  quando  lhecumpriííè  fervufe  delles,  e  iíto  he  ally 
porque  elle  mo  diífe ,  outras  vezes  defpachaya  na  mefma  cafa  aparta- 

do delles  porque  ficavaó  elles  aíiaítados  delle  cmcoítados  a  parede, 
mandava  o  Duque  vir  muíiqua  a  mefma  caza  ,  e  delta  maneira  os  trata- 

va ,  e  na  Corte  hos  mandava  o  Duque  alentar  cm  cadeiras  defpaldas , 
que  tinha  cm  a  mefma  Camará ,  ou  Caía  omde  aguardava  fidalgos  de 

fora 
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fora  afoitados  delle  ,  c  fe  queria  tratar  algua  coufa  com  algus  dos  ve- 

lhos ,  ou  com  quais  queria  mandavalhe  chegar  as  cadeiras  aonde  elle 
eítava ,  c  tratava  com  clles  o  que  queria  ,  e  aiguas  veies  eftavaó  todos 
juntos ,  e  Te  o  Duque  queria  tratar ,  ou  converfar  algus  mandava  deí- 
pejar  a  Gafa  ,  c  fayamfe  todos  ,  c  tornava  a  mandar  chamar  daquelles 
os  que  queria ,  e  iiquava  com  elles  ,  e  quando  o  Duque  cavalgava  aíi 
na  Corte  ,  como  em  Villa  ViçoíTa  chamava  hum  ,  ou  dous  ,  e  hia  fa- 

lando com  elles ,  e  fe  ho  Duque  emeontrava  Condes  ,  ou  fidalgos  da 
Corte  que  o  queriaó  acompanhar  ainda  que  fempre  trabalhava  por  os 
dei  pedir  os  de  Caia  logo  davaó  lugar  aos  de  fora  fem  nenhuma  peia- 
dume. 

%Aos  moços  fidalgos  ,  e  pagens. 

Criava  o  Duque  o  milhor  que  podia  trabalhando  por  os  fazer  dif- 
cretos  ,  e  de  muita  criança  ,  e  para  iífo  lhe  dava  Meftres  de  Grammati- 
ca ,  e  rethorica ,  e  meftres  que  os  empunhaó  nas  armas  ,  e  outros  que 
os  emíinavaó  a  cavalgar  a  brida ,  «  caftigavaos  por  fuás  traveíluras  ,  ou 
pollo  fervirem  mal ,  tinha  muita  conta  com  elles  ferem  bons  Chriftãos 
o  caftigo  era  muitas  vezes  açoutes  ,  e  ifto  em  quanto  naó  eraõ  acrecen- 
tados  como  algus  fidalgos  dos  que  aguora  vivem  o  podem  teftificar , 
e  tudo  ifto  fazia  por  lhe  naó  tomar  avorrecimento  por  fuás  traveifuras, 
ou  dezaquatos  pêra  os  emdereífar  em  lhe  merecerem  muitas  mercês ,  e 
ifto  lhe  ouvi  eu  açoutando  algus  ja  creicidos. 

Aos  feus  Capelais  tinha  o  Duque  mandado  geralmente ,  que  co- 
briífem  as  cabeças  fequifeífem,  mas  elle  nunqua  lhas  mandava  cobrir, 
poremfe    de  giolhos  diante  delle  o  naó  fofria  bem. 

Ejlylo ,  que  ufavao  os  Infantes  quando  efereviao  ao  Duque 
dt  Bragança. 

OS  Iífantes  filhos  delRey  Dom  Joaó  o  primeiro  efereviao  aos^u*Mnrn    I  6  Q 
quês  de  Bragança  na  forma  feguinte :  *         y% 

No  febreferitto  punhao 

Ao  Alto  ,  e  Poderofo  Princepe  o  Duque  de  Bragança  Conde  de 
Barcellos ,  e  muito  amado  irmaó ,  ou  fobrinho  conforme  era  o  paren- 
telco.     E  a  Carta  comeífava  com  as  mefmas  palavras. 

Os  mais  Iífantes  mudando  de  eftillo  punhao  ibmente  no  fobreícrit- 
to  :  Ao  Senhor  Duque  de  Bragança  Primo ,  ou  Sobrinho  ,  nomeando 
o  gráo  de  parentefeo. 

Dentro  na  Carta  dous  dedos  afima  da  primeira  regra  punhao 
Senhor  Sobrinho  ,  ou  Tio  conforme  era  o  grão  ,  e  abaixo  difto 

comeifava  a  primeira  regra  da  Carta. 

O  final  fe  punha  ordinariamente  a  largura  de  huma  mao  abai- 
xo da  ultima  regra. 

E  ifto  fe  continuou  cm  quanto  ouve  Iífantes  cm  Portugal. 
O  modo 
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O  modo  como  fe  havia  o  Duque  Dom  Thcodnfw ,  quando  entr  ava  na 

occafiao ,  em  que  E/Rey  fc  ejlava  vejíindo.    Achey-o  no  Car- 
tório da  Cajá  de  Bragança. 

IN  lim.  iyo.  À  Maneira  que  eu  tive  fempre  quando  hia  ao  veílir  delRey  meu 
iJL  Senhor  hera  ,  hir  a  tempo  ,  que  tiveíTe  calçado  os  borzeguins ,  e 
chegava  quando  tomava  o  açúcar  rolado  ,  e  davalhe  a  toalha  ,  e  quan- 

do achava  o  Camareiro  mor  ,  ou  Camareiro  com  a  toalha  ao  peícoço  , 
tomavalha  ,  e  dava  a  S.  Alteza  ,  e  quando  vinha  a  agoa  as  maós  vinha 
a  toalha  por  cima  do  prato  ;  e  em  lançando  o  Camareiro  maó  do  prato 
lançava  eu  maó  da  toalha ;  alguas  vezes  que  cheguei  antes  de  calçar  os 
borzeguins  me  mandava  afentar  em  huã  arca  ;  ifto  naô  foi  fenaô  duas 
vezes  porque  procurava  eu  fempre  de  hir  deípois  que  os  tiveíle  calça- 

dos ;  e  alguá  vez  ,  que  chegava  cedo  ao  Paço  antes  dentrar  Galjpar 
Gonçalvez  entretinhame  no  terreiro  ,  ou  em  huã  fala  o  mais  longe  que 
podia  delPvey ,  e  ali  efperava  ate  me  trazerem  recado  que  entrava  Guaf- 
par  Gonçalvez ;  e  nunca  tratei  com  EIRey  meu  Senhor  deitar  ao  vef- 
tir  de  fua  canina ;  huã  vez  me  achei  com  elle  eítando  S.  Alteza  doen- 

te ,  e  querendo  veílir  a  camifa  fahime  ,  e  tornei  a  entrar  quando  cal- 
çadas as  calças.  Meu  Pai  me  diíle  em  Lisboa  que  fora  hum  dia  a  tem- 

po ,  que  achara  a  EIRey  com  o  roupão  antes  de  veílir  a  camifa  ,  e  que 
lhe  mandara  que  fenaõ  làilfe ,  e  eítivera  ao  veílir  delia. 

Ejlylo  de  eferever ,  de  que  ufava  o  Duque  de  Bragança.  Achey-o 
no  Cartório  da  dita  Cajá. 

Num.  171.  Ç  ̂  °  ̂uclue  eferever  ao  Duque  Daveiro  porlheha  em  alto  :   Muy 

'      '  w3  Illuílre  Senhor  ;  fallarlheha  por  Senhoria  ;  no  fim  da  Carta  ,  noíTb 
Senhor  a  muj  Illuílre  pellba  de  Voíía  Senhoria  guarde  ,  e  citado  acre- 
cente  ;  ao  afinar  beijo  as  maós  a  V.  Senhoria  •,  no  fobreícrito  :  Ao  muj 
Illuílre  Senhor  meu  Senhor  o  Duque  Daveiro. 

Ao  Duque  de  Maqueda  deita  mefma  maneira.      . 
E  ao  Duque  de  Seia. 
E  ao  Conde  de  Benavente ,  S  a0  ̂   feiTÍdor  dc  y  Scnhoria Jb,  ao  Conde  de  rena.  ) 

Ao  Marques  de  Vilhena  como  ao  Duque  de  Scfa. 
Ao  Marques  dcílorgua  ,  e  ao  de  Berlamgua  como  ao  Conde  de Benavente. 

Ao  Almirante  deCaílclla  como  aos  Duques. 
Ao  Duque  de  Medina  Sidónia  (em alto  Uluítriíílmo  Senhor)  no 

fim  da  Carta  noffo  Senhor  a  Illuílriffima  pellba  de  V.  S.  guarde,  e  ef- 
tado  profpere  \  ao  afinar  :  beijo  as  maós  deV.  S.  Illuítriííima.  No  fo- 
brefciito  ao  Illunriííimo  Senhor  meu  Senhor  o  Duque  de  Medina. 

Ao  Comdeítabrc  de  Caítella  Duque  de  Frias  ,  da  mefma  manei- 
ra. 

Ao 
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Áo  Comde  de  Olivares  cm  alto  Illuítre  Senhor;  faltar  por  mer- 

cê :  no  fim  da  Carta ,  noffb  Senhor  a  Illuítre  peílba  deV.m.  guarde, 
eeftado  acrecente  ;  ao  afinar,  fervi  dor  deV.  m.  j  110  fobreferito  ao  Il- 

luítre Senhor  o  Senhor  Comde  de  Olivares. 
E  defta  mefina  maneira  ao  Marques  de  Villanova. 
E  ao  Comde  de  Ribadavia  adelantado  de  Gualiza. 
E  comforme  a  ifto  aos  mais  Senhores  de  Caítella. 

Ao  Marques  de  Yilla-Real  como  ao  de  Villanova. 
A  feus  Irmãos  põem  o  Duque  ;  Senhor  em  alto  ;  começa  a  Car- 

ta quatro  dedos  abaixo  fallalhes  por  vos  Senhor;  no  fim  da  Carta,  nof- 
fo  Senhor  voíTa  Illuítre  peíToa  guarde,  e  acrecente;  ao  afinar,  voíTo  Ir- 

mão ;  no  fobreferito  ,  ao  Illuítre  Senhor  o  Senhor  foaó  meu  Irmaó. 
E  defta  maneira  ao  Comde  de  Tentúgal ;  ao  afinar  a  feu  ferviço ; 

nofobreferitto  ao  Illuítre  Senhor  o  Senhor  Comde  de  Tentúgal. 
Aos  Arcebifpos  em  alto  ;  Illuítre,  e  mui  Reverendo  Senhor;  fa- 

lalhes  por  mercê ;  no  fim  da  Carta  ,  noífo  Senhcr  a  Illuítre ,  c  muj 
Reverenda  peífoa  de  V.  m.  guarde  ,  e  acrecente ;  ao  afinar  a  ferviço  de 
V.  m.  ;  nofobreferitto  ao  Illuítre,  emuj  Reverendo  Senhor  o  Senhor 
Arcebifpo  de  tal  parte. 

Aos  Bifpos ;  Muy  Reverendo  Senhor  em  regra  no  cabo  da  qual 
fe  porá  huã  foó  palavra  da  Carta  de  maneira  que  fique  grande  efpaço, 
fàllar  por  vos  ,  e  as  vezes  meter  Senhor  ;  no  fim  da  Carta  noífo  Se- 

nhor voíra  muj  Reverenda  peíToa  guarde ,  e  acrecente ;  ao  afinar ,  ao 
que  Senhor  mandardes  ;  no  íbbrefcritto  ao  muy  Reverendo  Senhor  o 
Senhor  Bilpo  de  tal  parte. 

Aos  Comdes  ;  Muj  Magnifico  Senhor  em  regra  como  aos  Bifpos, 
fallarlhes  como  a  elles ;  no  fim  da  Carta  noífo  Senhor  vofla  muj  mag- 

nifica peílba  guarde  ,  e  acrecente  ;  ao  afinar  ao  que  Senhor  mandardes  ; 
no  íbbrefcritto  :  Ao  muj  magnifico  Senhor  o  Senhor  Conde  de  tal 
parte. 

Ao  Comendador  moor ,  e  a  Dom  Dinis  feu  filho  deita  mefma 
maneira. 

A  Dom  Francifco  de  Faro  ;  Magnifico  Senhor  em  regra  ,  três  ou 
quatro  dedos  deípaço  ,  (fallarlhc  por  vos)  e  as  vezes  Senhor;  (  no  fim 
da  Carta  noífo  Senhor  voíía  magnifica  peílba  guarde ,  e  acrecente )  ao 
afinar ,  ao  que  Senhor  mandardes  ;  no  Íbbrefcritto  :  Ao  Magnifico  Se- 

nhor o  Senhor  D.  Francifco  de  Faro. 
E  defta  maneira  de  Dom  Francifco  a  feus  Irmaós. 
E  a  Martim  ArFoníb  de  Soufa. 
E  a  Dom  Gileanes  da  Coita. 
E  a  Dom  Duarte  da  Cofta. 
E  a  Dom  Duarte  dalmeida. 
E  a  Dom  Affonío  de  Noronha. 
E  a  Dom  Fernando  feu  filho. 
E  a  Fernão  da  Silveira. 

E  a  Dom  Dioguo  de  Craftro. 
E  a  Dom  Fernando  leu  filho. 
E  a  Dom  Fernando  dalvarcz. 

Tom.  IV.  Ff  E  a 
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E  a  Luiz  Alvarez  de  Távora. 
E  a  feus  Irmãos. 
E  a  D.  Luis  de  Taide. 
E  aos  Capitaens  da  Fr. 
E  a  D.  Francilco  Pereira  ,  e  feu  filho. 
E  a  Dioguo  Lopes  de  Souza. 
E  aos  mais  íidalguos  deita  calidade. 
A  Manoel  Dabreu  de  Souía  :  Senhor  em  regra  com  hum  dedo , 

ou  dous  defpaço ,  fallarlhe  por  vos  ( no  fim  da  Carta )  nolfo  Senhor 
vos  guarde ,  e  acrecente  como  defejaes ;  ao  afinar ,  ao  que  mandardes 
hum  dedo  ,  ou  dous  abaixo  domde  fe  acabar  a  Carta  ;  no  fobreferitto  : 
Ao  Senhor  Manuel  dabreu  de  Soufa. 

E  deita  maneira  a  Martim  ArToníb  Camareiro  moor  do  Cardeal. 

E  a  Johaó  Pereira  Dantas ,  que  efta  por  Embaixador  em  Eramça. 
E  deita  maneira  aos  de  luas  calidades. 

Aos  Defembargadores  do  Paço ,  e  Efcrivaes  da  fazemda  Senhor 
foaõ  em  regra  fem  nenhum  efpaço  ;  no  fim  noífo  Senhor  vos  tenha  em 
lua  cfpecial  guarda  ( o  final  foo  )  no  íbbreícritto  :  Ao  Senhor  foaó  o 
ofiicio  que  tiver. 

Aos  mais  Dcfembarguadores ,  Corregedores  ,  e  Provedores  ,  e 
Efcrivaes  da  Camará:  Muito  homrado  foaõ;  no  fim  noífo  Senhor  vof- 
fa  muito  homrada  peifoa  aja  em  lua  guarda.  No  fobrefentto  :  Ao 
muito  homrado  foaó  o  orricio  que  tiver. 

Aos  Juizes  de  fora  ,  e  Almoxarifes  delRei  homrado  foaó. 
Q^iando  os  Embaixadores  vem  a  cala  do  Duque  faè  lua  Senho- 

ria a  recebellos  a  caía  de  fora,  e  dalhe  a  dianteira  da  porta. 
Aos  Comdes  vem  receber  a  porta  da  caía  em  que  eftaa. 
Aos  fidalguos  afaítaíTe  hum  pouco  da  cadeira. 
Aos  Delembarguadores  ,  e  Letrados  ,  e  Efcrivaens  da  fazenda  de 

fua  Senhoria  cadeiras  deípaldas. 
Aos  Efcrivaes  da  Camará  cadeiras  rafas. 

Os  Cavalleiros  ,  e  Efcudeiros  eftaó  em  pé  cubertos ,  e  quando  fa- 
laõ  com  fua  Senhoria  com  o  barrete  na  maó  ;  quando  vem  ,  ou  fe  vaó 
lhe  tira  fua  Senhoria  o  feu  levemente. 

Pape/ ,  que  fe  dei  ao  Duque  Dom  Theodofw  II.  /obre  o  modo, 

com  que  os  Reys  tratavao  ao  Duaue  de  Bragança. 

Num  IT2  lT^  ̂llc]lie  de  Barcelos  ha  de  ir  a  parte  cfquerda  da  maneira  que  fe 

*  /  \^a  diz  do  Duque  de  Bargança  ,  e  o  de  Bargança  a  direita,  mas  fe  aca- 
fo  EIRci  quifer  favorecer  outro  Senhor  mandando-o  por  a  parte  cf- 

querda paliara  o  Duque  de  Barcellos  a  parte  direita  junto  ao  Duque 
de  Bargança  ,  mas  naó  fe  da  cafo  em  que  ifto  leja  porque  fempre  o 
Duque  de  Bargança  ,  e  o  de  Barcellos  haó  de  preceder  a  todos.  Antes 

de  Sua  Mageítadc  fe  apear  fe  adianta  o  Duque  de  Bargança  para  í'c apear,  c  o  faz  junto  aparte  aonde  ElPvej  fe  apea  ainda  que  defviadò 
hum  pouco  do  mefmo  lugar.      E  quando  Sua  Magelbde  fe  apea  lhe 

toma 
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toma  o  eftribo.  E  o  Duque  deBarcellos  também  feapea  diante  no  lu- 

gar em  que  fe  apeou  feu  Paj  pouco  mais,  ou  menos.  E  quando  o  Du- 
que ,  e  o  Duque  de  Barcellos  naó  vay  com  Sua  Mageílade  íe  apeaó  no 

meiino  lugar  em  que  Sua  Mageílade  o  faz. 

Quando  os  Duques  comem  a  mcfa  com  E/Rey. 

Nos  cafamentos  dos  Duques  coílumavaó  os  Reis  comer  com  os 
Duques  naó  no  meímo  dia  fenaô  noutro  para  que  os  convidavaó  co- 

mo acontefeo  no  caíamento  do  Duque  D.  Theodoíio  com  a  Duquefa 
D.  Ifabel ,  que  cafando-íe  ao  Domingo  o  convidou  EIRcj  para  que  co- 

mede com  eile  a  íegunda  feira  comerão  a  mefa  EIRej ,  e  os  Iffantes ,  e 
o  Duque  ao  qual  íerviraó  os  feus  mcfmos  officiais  fem  canas  ,  e  a  Du- 
queza  D.  Izabel  foi  convidada  da  Rainha  ,  e  comeo  com  ella ,  e  com  as 
liiantas,  e  a  deviaó  fervir  asmefmas  Damas  da  Rainha,  quando  o  naó 
tizeífem  as  fuás  que  eraó  taó  boas  como  as  meímas  da  Rainha. 

^Acompanhamento  de/Rei  do  Fajfo  ao  lugar  aonde  fe  fazem  as  Cor- 

tes  y  e  os  lugares  ,  que  ha  de  ter  o  Duque  nelle  como  Condejla- 
ble  ,  e  como  Duque  de  Burgança. 

Se  o  ac"lo  das  Cortes  fe  fas  fora  do  PaíTo  em  alguá  Igre]a ,  ou  par- te particular ,  como  fe  fez  no  levantamento  delRei  D.  Joaó  o  III.  ha 
de  ir  EIRei  com  fua  opa  de  borcado  a  cavalo ,  e  diante  delle  ha  de  ir 
também  a  cavallo  o  Duque  de  Bargança  como  Condeílable  com  o  ef- 
toque,  c  o  Alferes  mor  também  a  cavalo  com  a  bandeira  enrolada;  eo 
Duque  de  Barcelos  ha  de  levar  a  Sua  Mageílade  de  rédea  como  o  me- 

lhor do  Reino  porque  iílo  mefmo  faziaõ  os  Iítantes  aos  Reis  neíle 
aclo ,  e  os  mais  Senhores  adiante  todos  a  pe.  Se  Sua  Mageílade  qui- 
zcr  fazer  o  aclo  do  juramento  deve  de  fair  o  Duque  como  Condeíla- 
ble  com  o  eíloque  diante  ,  ate  o  lugar  donde  fe  haó  de  celebrar  as  Cor- 

tes. E  o  Duque  de  Barcelos  deve  de  ir  junto  com  leu  Paj.  O  lugar 
do  Duque  no  juramento  como  Condeílable  he  na  ponta  do  eílrado, 
ou  degrao  em  que  Sua  Mageílade  tem  a  cadeira  da  parte  direita  ;  logo 
no  eílrado  abaixo  do  degrao  donde  ella  a  cadeira  de  Sua  Mageílade  da 
parte  direita  ha  de  eílar  o  Duque  de  Barcelos ,  elogo  no  fegundo  de- 

grao os  Arcebifpos  ,  e  logo  os  Bifpos  íiguindoíTe  jhus  a  outros ,  e  as 
mais  dignidades  cccleíiaílicas  ,  e  da  parte  cfquerda  ha  de  eílar  pouco 
mais ,  ou  menos  o  Duque  davciro  ,  Marques  de  Villa  Real ,  mais  Mar- 
qucfes,  trás  os  quacs  fe  haó  de  feguir  os  Condes  ,  c  trás  os  Condes  os 
do  Confelho  ,  elogo  os  Senhores  de  VaTallos,  e  acabados  elles  osAl- 
caydes  mores.  E  Pello  meyo  haó  de  eílar  os  bancos  dos  Procuradores 
das  Cortes.  Nenhua  peífoa  fe  aílenta  neíle  aclo  e  o  que  ha  nelle  com 
hum  rafgunho  de  como  cila  fe  mandara  pelo  primeiro  ,  quando  naó 
polia  ir  poreílc.  O  Condeftable  ha  de  ler  o  primeiro  que  jure  o  qual 
ha  de  dizer  toda  o  juramento  com  o  cfcrivaó  da  puridade,  ou  quem  fi- 

zer eíle  officio  porque  íb  Sua  Mageílade ,  c  clle  juraó  aíTi ,  e  os  mais 
Tom.  IV.  Fr  ii  dizem 
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dizem  fomente  aíTi  o  juro.  E  em  quanto  jura  pode  por  o  eítoque  na 
maó  efquerda  ,  e  eu  teria  por  melhor  dalo  ao  Duque  de  Barcelos  pa- 

ra que  com  iíto  tenha  occaíiaô  de  jurar  primeiro  que  os  outros ,  por- 
que nas  Cortes  de  Tomar  em  quanto  o  Duque  jurou  mandou  Sua  Ma- 

geítade  que  tiveífe  o  eítoque  o  Marechal  que  então  andava  em  corpo , 
e  o  teve  naó  no  mefmo  lugar ,  fenaó  abaixo  no  outro  degrao  pegado 
aonde  citava  o  Duque  ;  elogo  lho  deu  acabado  de  jurar. 

Lugar  do  Duque  nas  Cortes. 

O  lugar  do  Duque  nas  Cortes  com  Eítoque  he  o  mefmo  que  o 
do  juramento  na  ponta  do  degrao  alto  ,  e  o  que  tem  como  Duque  de 
Bargança  ,  e  o  do  Duque  de  Barcelos  faó  cadeiras  rafas  com  almofadas 
em  cima  ,  no  mefmo  fegundo  degrao  do  eítrado  alto  da  parte  direita 
pegado  com  o  eítrado  em  que  Sua  Mageltade  tem  a  cadeira. 

Carta  de  Manoel  Teixeira ,  R  ey  de  Armas  Portugal ,  eferita 
ao  Duque  Dom  Theodqfio  II. 

Dit,  H.  I72.1\/CUi  notório  he  (  Principe  ExcellentiíTimo )  que  o  primeiro  Du- 
J^uL  que  deflà  voífa  Real  Caza  fei  D.  Affonfo  filho  primeiro  ,  e  na- 

tural de  EIRey  Dom  Joaó  de  boa  memoria  ,  que  cafou  com  a  Senho- 
ra D.  Brites  Pereira  ,  filha  única  ,  e  herdeira  do  Graó  Nuno  Alvares 

Pereira  ,  e  delies  nafceo  o  primeiro  Duque  D.  Fernando  ,  e  fegundo 
no  citado  ,  e  o  fegundo  Duque  D.  Fernando ,  e  terceiro ,  e  o  quarto 
Duque  D.  James  ,  e  o  quinto  Duque  D.  Theodozio  ,  e  o  fexto  Duque 
D.  Joaó ,  que  foi  cazado  com  a  Sereniííima  Senhora  D.  Catharina  vof- 
fa  May  ,  e  fua  Prima  com  Irma  ,  Neto  do  bom  Rey  D.  Manoel ,  e  Bif- 
neto  delRey  D.  Fernando  o  Catholico  de  Caítclla  ,  dos  quaes  V.  Ex- 
cellencia  he  gerado  j  e  de  taó  alta ,  e  generofa  nobreza  ( como  faó  os 
Reys  de  Portugal ,  e  Caítclla)  e  junto  a  taó  Real  fangue  a  dignidade 
de  Duque ,  a  qual  fe  diriva  de  Duco  Ducis  ,  que  quer  dizer  guiar  \  e 
iíto  hc  o  que  a  Duque  pertence  ,  guiar  as  noites  ,  e  fer  Capitam ,  e 

Caudilho  ,  o  mães  principal ,  defpois  de  EIRey.  E  fegundo  as  Chro- 
nicis,  o:; Duques  foraó  os  primeiros  titulos  Reaes  ;  e  aos  Reys  chama- 

rão Duques.  E  no  primeiro  livro  dos  Reys  ,  na  Sagrada  Eícriptiira  , 
fe  vê ,  quando  Deos  mandou  a  Samuel ,  que  cítabeleceífe  Rey  em  If- 
rael ,  diife  eítabeleceras  ,  a  fulano  ,  por  Duque  ,  e  Caudilho  de  meu 
povo  ,  o  qual  fera  Rey  ,  que  empare  ,  o  defenda  de  feus  imigos  ,  e 
Titolivio  no  primeiro  livro  de  fua  primeira  Década  ,  chama  Duque  a 
Rómulo ,  poito  que  era  Rey  ;  otroli  a  Numa  Atiílio,  a  Sérvio  ,  a  Mar- 

co ,  aTarquino,  c  aííi  outros  muitos  Reys  fe  chamarão  Duques ,  e  ao 
dcMofcovia,  de  que  fe  tanto  preza,  por  ler  a  primeira  ,  e  mães  infig- 
nc  ,  c  onoravcl  dignidade  ,  que  ha  no  mundo ,  e  o  dis  com  fingular  ei- 
tiílo  Fr.  Hjeronimo  Romano  na  fua  Monarchia  :  o  Duque  pode  trazer 
Coronel  na  cabeça,  c  o  confirmou  EIRey  D.  Joaó  o  I.  de  Caítclla  nas 
Cortes ,  que  fes  cm  Guadalaxara  ,  quando  £cs  Duque  de  Penharicl   ao 

Infan  te 
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Infante  D.  Fernando  ,  feu  filho ,  lhe  pos  huma  Coroa  de  pérolas  na 
cabeça . 

Ao  Duque  pertence  trazer  eíloque  anteíí  ,  porem  ao  contrario 
do  que  trás  EIRey.  Pode  o  Duque  trazer  Cetro  na  maó  ,  pode  tra- 

zer Porteiros  da  Cana ,  e  MaíTa  anteíi ,  pode  affentarfe  em  cadeira  Real, 
pode  íervirfe  com  Docel  rico  ,  e  fitial ;  daíelhe  a  bejar  o  Euangelho 
como  Rey  ,  pode  ouvir  Mida  dentro  da  cortina  delRey  ,  pode  ter 
Arautos ,  e  PaíTavantes  ,  e  deve  fer  chamado  Clariflimo  ,  como  afirma 
Duarte  em  a  fua  Enriquenha  ,  e  Fernão  Mexia  no  feu  Nobiliário  ;  e  íb- 
bre  Illuílre  ,  Magnifico  ,  generozo  ,  nobiliflimo  ,  poderozo  ,  e  temido 
de  icus  inimigos  ,  o  que  afirma  Lugo  de  S.  Viétorio  no  tratado  da  Re- 
élorica  ;  finalmente  ao  Duque  pertencem  eflas  ,  e  outras  muitas  pre- 

mi nencias  ,  e  perrogativas  ,  que  por  fer  mui  manifeílas  ,  as  naó  digo 
aqui  a  V.  Exceilencia  ,  cujo  titulo  de  Duque  tem  ,  com  todas  asmayo- 
res  que  os  Infantes  tem  ;  e  EIRey  Dom  Manoel,  de  felice  memoria, 
(voíTo  Vifavo)  deu  ao  Duque  D.  James  voífo  Vifavo  ,  e  feu  fobrinho. 

Ao  Condeílable  pertence  aífi  mefmo  trazer  as  noíles  Reaes  ,  em 
tempo  de  guerra  ,  e  nelle  ,  e  no  da  paz ,  o  Condeílable  hê  fobre  todos 
os  grandes  do  exercito  ,  e  tem  jurifdicaõ  de  mero  ,  e  mifquito  Império 
abfoluta. 

O  ofíicio  ,  titulo  ,  e  dignidade  de  Condeílable  ,  lie  mui  antigo  , 
que  em  tempo  de  EIRev  David  ,  foi  Joab  Condeílable  ;  e  o  fer  mui 
antigo  ,  e  prezado  ,  o  arrirma  Titolivio  em  as  fuás  Décadas  ,  em  diver- 

las  partes  determina  o  Condeílable  ,  'e  define  todas  as  Cavalíarias  ,  e  fei- 
tos de  armas ,  e  tudo  o  que  fe  ha  de  fazer  nas  batalhas  ,  e  fem  fua  li- 

cença ,  e  parecer  naó  fe  fas  couza  alguma  ,  defcernir  as  couzas  da  hon- 
ra ,  e  nobreza  ,  e  outras  muitas  perrogativas  que  fe  labem  ̂   e  he  cha- 

mado Duque  Condeílable ,  como  companheiro  em  tudo  o  que  convcni 
ao  augmento  ,  e  confervaçaó  da  honra ,  e  pellba  Real ,  e  íeus  nobiliá- 

rios foros. 

Pello  que  com  muita  razão  ( Sereniffimo  Príncipe)  EIRey  Dom 
Manoel ,  querendo  por  em  perfeição  ncítc  Reyno  ,  o  Real  oflkio  da 
nobreza ,  mandou  os  mães  curiozos  Criados  de  fua  Caza  ,  e  Corte  à 
dos  eílranhos  Reinos  ,  aíli  a  do  Emperador  ,  como  a  dos  Reys  de  Fran- 

ça ,  Inglaterra  ,  e  a  outras ,  aonde  as  couzas  da  nobreza  ,  mães  fe  uzavaó 
naquelle  tempo,  para  que  cada  hum  tomaffe  noticia,  e conhecimento 
verdadeiro  ,  e  fe  veriíicaííem  dos  Reys  d  armas  ,  Arautes  ,  e  PalFavantes 
dos  ditos  Reynos  ,  onde  eíliveraó  alguns  annos  com  muito  gaílo  da  fa- 

zenda de  EIRey  ,  e  defpoes  de  elles  virem  (  com  copias  inílromentos  , 
e  provizocns  ,  Certidcens ,  e  apontamentos )  a  eíle  Reyno  ,  mandou 
EIRey  ,  voíTo  Vifavo  ,  fazer  Regimentos  ,  Ordenaçoens  ,  e  inílromen- 

tos,  e  o  como  fe  avião  de  aver  com  os  nomes  ,  e  fobrenomes  de  todos 
os  deíles  Reynos  ,  nas  geraçoens  ,  rcpartindo-fe  por  Províncias  ,  Cida- 

des,  Comarquas ,  cVilías,  por  cada  hum  dos  Reys  de  Armas  ,  Arau- 
tes ,  e  PaíTavantes  ,  para  com  elles  poder  fer  reprezcntado  o  eílado 

Real ,  e  o  que  elles  haó  de  guardar  com  pontualidade  ,  e  fuás  obriga- 
do en  >  na  pax  ,  c  na  guerra  ;  c  como  fe  devem  paliar  ,  e  dar  os  brazoês 

de  armas  ,  a  aquelles  que  defcendem ,  e  procedem  das  linhagens ,  que 
dcraó 
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deraó  principio  a  aquelle  appellido  ,  e  honra  ,  ganhando  com  fangue, 
ou  outra  notável  cauza  ,  e  os  que  por  ferviços ,  e  merecimentos  o  alcan- 

çara 6  ,  e  os  Reys  porjuftiça,  e  mercês  levantarão  ,  e  illuítraraó  como 
fonte  caudeloza ,  que  íao  das  honras  ,  e  nobreza ,  para  que  em  todo 
o  tempo  fe  conheceífe  a  virtude  nos  deícendentes ,  e  es  obrigaífem  a  de 
novo  adquirirem  outras ,  e  as  foubeílcm  confervar ,  e  naó  ouveíTe  nif- 
to  duvida  ;  e  he  couza  que  os  homens  ,  pouco  depois  do  dcluvio  ,  co- 
meítaraó  a  eítimar  ,  e  fe  foi  continuando  ate  o  prezente  ,  para  por  ef- 
te  mejo  ,  demonítraçoes  ,  efinaes,  o  louvor  ,  e merecimentos  (das  he- 

róicas obras  ,  e  valor )  fe  perpetuafTe  atee  o  fim  do  mundo. 
Eíte  Regimento  mandou  o  bom  Rey  Dom  Manoel  tresladar  de 

boa  letra  ,  c  encadernar  ,  e  que  eítiveífe  no  feu  Thefouro  ,  para  fer  me- 
lhor guardado  ,  e  affi  mandou  illuminar  as  armas  das  geraçoens  nobres 

deite  Reino ,  e  delias  fazer  hum  livro  ,  que  também  fe  pos  em  o  the- 
fouro ,  os  quaes  defapareceraó  ,  e  oje  eíta  o  oíficio  da  nobreza  mães 

deífipado  ,  debilitado  ,  e  afrontado  ,  do  que  nunca  eíteve  ,  e  receio  que 
em  pouco  tempo  fe  acabe  de  confundir,  de  modo  que  fenaó  polia  apar- 

tar ojoyo  do  trigo ,  nem  fefaiba  qual  he  o  nobre  ,  ou  qual  he  ople- 
beio.  E  no  mefmo  livro  encarrega  EIRey  D.  Manoel  ,  por  regimento 
ao  feu  Condeftable  ,  que  nas  duvidas ,  c  debates,  que  fe  arguirem,  e 
ouver  entre  os  officios  da  honra  ,  e  nobreza  ,  os  ouça  ,  julgue  ,  e  de  fi- 

nal determinação. 
Pões  fe  pella  dignidade  de  Condeftable  ,  e  Duque  ,  pertence  a 

V.  Excellencia  tomar  conhecimento  das  duvidas  ,  e  debates  da  nobreza 
deites  Reynos ,  com  mor  rezaó  ,  e  naó  a  outrem  ,  como  fonte,  ePay 
da  nobreza  delles  ,  e  faber  feus  fundamentos  ,  efficitos  ,  e  luas  quallida- 
des  ,  feus  princípios  ,  c  gloriozos  fins.  A  excellentiífma  ,  nobiliifíima, 
virtuozifíima  ,  jufta  ,  e  honcíta ,  e  verdadeira  peílba  de  V.  Excellencia, 
como  mães  natural  zellador ,  e  amador  da  republica  também  lhe  per- 

tence $  e  aíí]  deve  V.  Excellencia,  Príncipe  generozo ,  acodir  àfaude 
dcíla  nobreza  filha  ,  como  Pay  defta  Pátria  ;  e  neftas  prezentes  adver- 
íidades  ,  e  contrariedades  que  fe  acolhe  a  voííbs  virtuozos  braços  ,  com 
acclamaçoes  dignas  de  voífos  ouvidos  ,  para  que  com  cite  valor  feja 
corroborada  a  virtude ,  e  nobreza  deite  Reino  ,  e  tornem  os  princípios 
a  melhorados  fins  ,  e  com  a  authoridade  ,  que  pode  V.  Excellencia  dar- 
lhe  ,  a  confeguir-íe  a  nobreza  que  tanto  fe  cítima  neftes  Reynos  ,  e  au- 
thorizando  Sua  Mageftade  o  nollb  petitório  (  com  o  parecer  de  V.  Ex- 

cellencia )  fe  faça  diligencia  com  os  Thezoureiros  do  Thezouro  aífi  com 
António  de  Almeida  ,  como  também  com  António  Cordeal ,  c  Berna-, 
be  Topete  ,  que  foraó  naqucllc  tempo  cm  que  faltarão  cftes  livros ,  e 
quando  fe  naó  acharem  fe  poderá  fazer  huã  verdadeira  reformação  , 
por  hum  treslado  deite  Regimento,  que  tenho  em  meu  poder  ,  è  con- 

certado de  modo  que  fe  de  a  honra  ,  e  a  nobreza  a  quem  pertence ,  e 
naó  feja  roubada,  que  para  ilfo  EIRey  D.  Manoel  manda  no  mefmo 
Regimento  ,  aos  Reys  de  armas  ,  que  laíTaó  arvores  das  geraçoens  dos 
nobres ,  c  cada  hum  cm  fua  Província  ,  c  fazendo-le  nelta  forma ,  quan- 

do EIRey  quizer  faber  da  nobreza  de  cada  hum  ?  feja  fácil  ,  c  mani- 
fefto  ,  c  ficara  impofiibilitado  o  plebeio  ,  a  querer,  o  que  naó  he  feu. 

De 
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De  tudo  coníh  claramente  que  entre  outras  muitas ,  fao  três 
as  obrigações ,  que  tem  V.  Excellencia  ,  para  fazer  apurar  eíta  honra, 
e  nobreza  ;  a  primeira  he  natural  ,  como  Pay  delia  ,  e  a  fonte  ,  e  a  íe- 
gunda ,  e  terceira  a  de  Duque  ,  e  Condeftable  ,  para  guiar ,  e  que  fe 
faça  juftiça  a  cada  hum,  e  caftigar  aquém  quizer  cícrever  a  nobreza  , 
e  honra.  O  que  pcílb  a  V.  Excellencia  ,  cm  nome  de  todo  o  Reino ,  e 
eu  particularmente  por  particular  merce  ,  para  coníblaçaó  deita  minha 
idade ,  que  eíta  no  derradeiro  quartel  da  vida.  Noifo  Senhor  a  de  a  V. 
Excellencia ,  guarde ,  e  eítado  acrecente ,  a  outros  mayores  como  po- 

de ,  e  dezejo  ,  &c. 

Breve  Origina/  da  erecção  da  Capella  Ducal  de  Vilía-Viçofa ,  ti' 
rada  do  Cartono  da  Cafa  de  Bragança  ,  donde  a  copicy. 

PAULUS  PAPA  III. 
Dllecle  íiti  falutem  &  apoílolicain  benedictionem.     Rationi   con-^sj^ry-i.  1*72. 

gruit ,    &  convenit  honeftati ,   ut  ea  quíe  de  Romani   Pontificis  '  '  * 
gratia  proceflerunt ,  licet  ejus  fuperveniente  obitu  littera:  apoílolicx  An.  1$}4- 
íuper  illis  confecla:  non  fuerint  ,  fuum  ibrtiantur  effeótum.  Dudum 
fiquidem  fe.  re.  Clementi  Papae  VII.  prredeceífori  noftro  pro  parte  tua 
expofito ,  quod  tu  ,  tuique  prasdeceítores  Duces  Bragantise  ih  Regno 
Portugália; ,  qui  de  Regia  profapia  fuerant ,  prout  etiam  tu  exiílebas , 
Capellam  cum  convenienti  Capellanorum  numero  tenere  coníuevera- 
tis  j  &  ob  eximiam  quam  tu  ad  Romanam  Ecclefiam  gerebas  devotio- 
nem  ,  cupiebas  horas  Canónicas  fecundum  ulum  diclse  Romanae  Ec- 
clefiae ;  &  fuper  altari  portatili  recitari  facere ,  quodque  tui ,  &  tuo- 
rum  majorum  Ducum  adinílar  aliorum  Regni  hujufmodi  Tlíufixium, 
&  magnatum  Capellanorum  Capellnni  oblationes ,  &  pias  largitiones 
eis  inter  miíTarum  folemnia  in  veftris  Capellis  pro  tempore  erogátas, 
abfque  Recloris  alicujus  Parrochialis  Eccleíise  aíTenfu  ,  quinimo  ejus 
praejudicio  non  confiderato  ,  nec  attento  ,  percipere  ,  &ilías  inter  íe 
quotidianarnm  diítributionum  loco  dividere  confueverant ,  jdem  pra> 
deceífor  tuis  honcítis  deíiderijs  benigne  annuere  ,  teque  ípecialibus  fa- 
voribus  ,  «Scgratijs  profequi  volens ,  teque  àquibufvis,  excommunica- 
tionis ,  fulpentionis ,  &  jntcrdióri,  alijfquc  eccleíiafticis  fententijs  ,  cen- 

furis ,  ̂poenis' ,  íiquibus  quomodolibet  innodatus  exiílebas,  ad  efie- 
clum  infraferiptorum  abiblvens ,  &  abfolntum  fòre  cenfens  ,  tuis  in  ca 
parte  fuppUcatiombus  inclinatus  ;  fub  Data  videliect  decimo  Kal. 
Aprilis ,  Pofttificatus  fui  anno  undécimo  tibi ,  ac  tuae  pro  tempore  uxo- 
ri  quoad  vixeritis,  &  quilibet  vcítrum  viveret  .  liceret  habere  altarc 
portatile  cum  debitis  rcveicntia  ,  &  honore  ,  íuper  quoad  id  in  locis 
congruentibus ,  &  honcítis,  etiam  non  facíis ,  vel  in  Capella  intra  do- 
mum  ,  fju  Palatium  véíta  habitationis  cònfiftehte  ,  etiam  jnterdicto 

eccleíiailico ,  aufloritate  apoftolica  iuppofítis,  per  tuos ,  &uxOris  hu- 
jufmodi, &cujuslibet  veftrum  Capcllanos  feculares  ,  vel  cujufvis  or- 

dinis 
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dinis  regulares  ,  etiam  in  confanguineorum   ac  familiarium  veftrorum 
domeílicorum  praefentia ,  dummodo  vos ,  vel  illi  propter  quos  jnter- 
diáum    hujufmodi    appoíitum  fuerat  ,    aut  in  futurura  apponeretur , 
cauíam  non  dedilTetis  jnterdi&o  ,  feu  per  vos  ,  aut  illos  non  ítetiíTet 
quominus  illud  executioni  demandaretur  ,  miíTas ,    &  alia  divina  offi- 
cia  celebrará  facere ,  ipíi  Capellani  luper  altare ,  leu  Capella  hujuimo- 

di ,  aut  alio  loco  per  vos ,  &  quemlibet  veftrum  deputando  omnibus , 
&  íingulis  cujuslibet  anni  Dominicis  ,    &  Pafchatibus ,  ac  feftivis ,  & 
non  içjftivis  diebus  miíTas ,  &  horas  canónicas  diurnas,  pariter ,  &  no- 

cturnas ,  ac  alia  divina  officia  íubmiua  ,  &  alta  você  ,   ac  cum  cantu , 
&  folemniter ,  fecundum  ufum  diclíc  Romanas  eccleíias  recitare ,  cele- 
brare  ,  &  decantare  ,   ac  omnibus  ,  &  íingulis  utriufque  íexus  tunc  ,  & 
pro  tempore  veftris  fratribus  quotiens  opus  foret ,  fine  Reclorum  Par- 
rochialium   ecelefiarum    pnejudicio   in  feito    Paíchatis    Refurreclionis 
Dominica;  Euchariíliic  ,  &  alia  facramenta  Eccleíiaftica  miniítrare  libe- 

re, &  licite  valerent ,  nullius   licentia  dcíuper  requiíita  ,  ipfiquc  fami- 
liares utriufque  fexus  qui  in  dicla  capella  Dominicis  ,  &  alijs  feítivis 

diebus  miOam  in  eorum  Parrochialibus  Ecclefijs  audire  tenebantur  ,  eli- 
dem Dominicis  ,  &  alijs  diebus  miíTam  in  dicla  Capella  audirent ,  aut 

Euchariítiíe  in  feito  Paíchatis  Refurreclionis  Dominica; ,  &  alia  facra- 
menta reciperent ,  ad  audiendum  miíTas  ,   &  Euchariítia; ,  &  alia  facra- 
menta hujuimodi  recipiendum  in  eorum  Parrochialibus  ecclefijs  ullate- 

nus  tenerentur,  nec  ad  id  àquoque  inviti  compelli  poífcnt.    Qiiodque 
duodecim  extuis,  &  feu  tuas  pro  tempore  uxoris  hujufmodi,   aut  in 
veítra  capella  Capellanis  pro  tempore  ,  etiamíi  Canonicatus  ,    &  pre- 

benda: ,  Dignitates  ,  perfonatus  ,  adminiílrationes ,  vel  officia  in  Cathc- 
dralibus  etiam  metropolitanis ,  vel  Collegiatis  ,  &  Dignitates  ipfre  in 
Cathedralibus  etiam  Metropolitanis  poít  pontificales  majores,  feu  Col- 

legiatis Ecclefijs  hujufmodi  principales  forent ,  &  ad  Dignitates ,  per- 
fonatus ,  adminiílrationes ,  vel  officia  hujuimodi  confueviíTent  qui  per 

eleclionem  aífumi  ,   eifque  cura  immineret  animarum  ;  Necnon  parro- 
chiales  ecelefias ,  vel  earum  perpetuas  vicárias  ,  aliaque  beneficia   Ec- 

cleíiaftica fecularia,  &quorumvis  ordinum  regularia  quaxunque ,  çniot- 
cunque ,  &  qualiacunque  obtinerent  ,  quas  diu  in  dicla  Capella  infer- 
virent ,  omnes  ,  &  fingulos  fruclus  ,  redditus ,  proventus  ,  jura  ,  ob- 
ventiones  ,  &  emolumenta  quecunque  omnium  ,  &  fingulorum  beneíi- 
ciorum  ecclefiaílicorum  fuorum  ,  etiam ,  ut  pnefertur ,  qualificatorum 

per  cos  tunc,  &  pro  tempore  obtentorum  etiam  de  jure,  fundatione, 

ltatuto ,  confuetudiue  ,  privilegio ,  aut  alijs  perfonalem  refidentiam  re- 
quirentium  ,  cum  ea  integritate  quotidianis    diítributionibus  duntaxat 

exceptis  ,  cum  qua  illos  pdxipercnt  fi  perfonaliter  in  eifdem  Ecclcfiijs, 

feu  locis  refiderent ,  ac  in  eifdem  benefieijs  infervirent ,  percipere  libe- 
re ,  &  licite  valerent ,  &  ad  refidendum  Ínterim  in  eifdem  Ecclefijs  ,  feu 

locis  minirtie  tenerentur ,  nec  ad  id  a  quoque  quavis  aucloritate   com- 
pelli  poífent.     Necnon   oblationes ,  &  pias  elargitioncs  hujufmodi  in 

veílra  Capella  quocunque  tempore  per  vos ,  &  quafeunque  alias  per- 
fonas  pro  tempore  eis  crogatas  ,   &  faclas  ,  ac  crogandas  ,  &  faciendas 

percipere  ,  ut  prsefertur  ,  inter  fe  dividere  ,  ac  in  eorum  ufus  converte- 

re, 
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re ,  cujufvis  licentia  minime  requifita.  Necnon  finguli  ex  diclis  Ca- 
pellanis  qui  idonei  forent ,  quorunicunque  Rcgiminum  ,  &  adminiftra- 
tionum  ,  ac  jurildiclionis  tam  tuae  própria:  domus ,  quam  quoruincun- 
quc  oppidorum  ,  &  locorum  jurildiclionis ,  &  Dominij  tui  publica  ,  & 
privata  orficia  gercre  ,  &  cxercere  ,  ac  cauías  civil  es  ,  prophanas  ,  & 
inixtas  audire ,  decidere  ,  &  terminare  ;  Necnon  judicum  fecularium 
allelfores,  &  Coniultores  eí^e  (dummodo  inprsemiílis  fententia:  fangui- 
nis  non  intervenirent )  libere  ,  &  licite  valerent ,  apofeolica  auclhori- 
tate  de  ipeciali  gratia  indulíit  ,  &  conceffit.  Non  cbftante  fi  Capel- 
lani  pra:dicli  quos  fruclus  in  abíentia  hujufmodi  percipere  continge- 
ret  in  eifdem  eccleíijs ,  feu  locis  primam  non  íeciílent  refidentiam  per- 
ionalem  confuetam  ,  ac  piam  me  Bonifacij  Papa:  VIII.  etiam  pnede- 
celloris  noftri ,  per  quam  concefliones  de  fruclibus  in  abfentia  percipi- 
endis  hujufmodi  fine  prafinitione  temporis  fieri  prohibentur.  Necnon 
quibufvis  alijs  apoftolicis  ,  ac  in  provincialibus  &  Synodalibus  Confi- 
lijs  editis  generalibus  ,  vel  fpeciaiibus  Conftitutionibus  ,  &  ordinatio- 
nibus  ,  Necnon  ecclefiarum  in  quibus  faecularia  ,  Necnon  Monafteiio- 
rum  ,  feu  aliorum  regularium  locorum  in  quibus  regularia  beneficia 
hujufmodi  forfan  forent ,  feu  a  quibus  ipfa  regularia  beneficia  depen- 
dere  contingeret,  &  ordinis  cujus  illa  extiterint  ,  juramento,  confir- 
matione  apoftolica  ,  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis  ftatutis,  &con- 
fuetudinibus  ,  etiamíi  de  illis  feivandis  ,  &  non  impetrandis  litteris 
apoftolicis  contra  ea  ,  &  litteris  apoftolicis  etiam  abalio,  vel  alijs  im- 
petratis ,  feu  alijs  quomodolibet  conceííls  non  utendo  perfe,  vel  eo- 
rum  procuratores  forfan  eatenus  prseftitillent ,  vel  in  pofterum  prsefta- 
re  contingeret  juramentum  ,  cseterifque  contrarijs  quibufeunque.  Vo- 
luit  autem  idem  CIcmens  piredeceílbr ,  qued  beneficia  quorum  fruclus 
in  abíentia  percipi  contingeret,  debitis  propterea  non  fraudarentur  ob- 
fequijs  ,  &  animaram  cura  in  eis  quibus  illa  immineret  nullatenus  ne- 
gligeretur ,  led  per  bonos  &  fufficientes  vicários  quibus  de  ipforum 
beneficiorum  proventibus  congrue  miniftrarentur ,  diligenter  exercere- 
tur  ,  &  deferviretur  in  illis  laudabilibus  in  divinis.  Ne  autem  de  abfo- 
lutione  ,  jndulto  ,  conceíTionc ,  &  voluntate  pra:diclis  ,  pro  eo  quod 
íuper  illis  littera:  ipfius  Clementis  praedeceíToris  ejus  fuperveniente 
obitu  confecla:  non  fuerint ,  valeat  quemodolibet  hafitari ,  tuque  ii- 
lorum  fruftreris  eífcchim  ,  volumus  ,  &  dicla  apoílolica  auclhcritate 
decernimus  ,  quod  ablblutio  ,  indultum  ,  conceílio  ,  &  voiuntas  Cle- 

mentis prcedeceílbris  hujufmodi  perinde  à  dicla  die  Decimo  Kalendas 
Aprilis  fuum  fortiantur  effeclu  ,  ac  fi  fuper  illis  littera:  ipfius  Cle- 

mentis predecefibris  fub  ejufdem  diei  data  confecla*  fuifient  ,  piout 
fuperius  enarratur.  Quodque  prafentes  litterae  ad  probandum  plene 
abfolutionem  ,  conceíTionem  ,  jndultum  ,  St  vòlilntatera  Clementis  pra> 
deceíToris  hujufmodi  ubique  íuíriciant  ,  nec  ad  id  probatiohis  alterius 
adminiculum  requiratur.  Quo  circa  Dileclis  fihjs  Saneia:  Maria:  de 
Ohveyra  de  Guimarães  Brachareníis  Diojccíis  ,  &  de  Orcn  Oppidorum 
Ulixboneníis  Dioccefis  faxularium ,  &  Collcgiatarum  Ecclefiarum  Prio- 
ribus ,  ac  officiali  Elbòreníis  per  praefentes  comittimus  ,  &  mandamus , 
quatenus  ipfi  ,  vel  duo,  aut  unus  eorum  perfe,  vel  alium ,  feu  alios, 

Tom.  IV.  Gg  pra> 
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prscfentes  litteras  ,  &  in  eis  contenta  quarcunque  ubi ,  &  quando  opus 
íiierit,  ac  quotiens  pro  parte  tua,  &  uxoris ,  ac  Capellanorum  hujuf- 
modi  deluper  fuerint  requiílti  folemniter  publicantes  ,  tibi ,  uxori ,  & 
Capellanis  praxiictis  in  prxmiffis  eíHcacis  defenfionis  prsefidio    aíliften- 
tes ,  faciant  aucthoritate  noftra  te  ,  ac  uxorem  ,   &  Capellanos  prasfa- 
tos  conceílione  ,  Indulto  ,  &  alijs  fingulis  praemiílis  paciíice  frui  ,  & 
gaudere.     Necnon  fructus ,  redditus,  &  proventus  beneficiorum  hujuf- 
modi  eifdem  Capellanis  quod  vixerint  ,vel  eorum  procuratoribus  le- 
gitimis  ,  eorum  nomine  juxta  Clementis   prsedeceíToris  Indulti   hujuf- 
modi  tenorem  integre  miniftrari.  Non  permittentes  te ,  &  uxorem  ,  ac 
Capellanos  pradidtos  per  locorum  ordinários ,  &  Capellanos  praefatos, 
aut  quofeunque   alios    deíuper   contra    earundem  litterarum   tenorem 
quomodolibet  moleftari.  Contradiclores  quoslibet ,  &  rebelles  per  cen- 
furas ,  ac  alia  júris  remedia  ,  appellatione  poftpoíita  compelcendo.    In- 
vocato  etiam  ad  hoc  íi  opus  fuerit,  auxilio  brachij  fecularis.     Non  ob- 
ítantibus  omnibus  fupradielis.     Datum  Romãs  apud  Sanchim  Petrum 
fub  annulo  piícatoris  ,  Die  iij.  Novembris  M.  D.  XXXIIII.  Pontifica- 
tus  Noílri  anno  primo. 

Bulia  de  Dotação  da  Capella  deVilla-Viçofa  do  Papa  Júlio  III. 
E/lã  noArchivo  da  dita  Cajá ,  maço  das  Bulias  donde  ocopiey. 

Num.  I74»        Ulius  Epifcopus  Scrvus  Servorum  Dei  ad  perpetuam  rei  memoriam. 

.  '    "  ef  Superna  difpofitione  cujus  iníerutabili  providentia  ordinationem  filf- 
An.  I))2*  cipiunt  univería  ,  ad  apoftolica:  Sedis  apicem  meritis  licet  imparibus 

aííumpti  ad  ea  per  qua:  in  fingulis  Eccleíijs ,  &  alijs  Deo  dicatis  locis 
divinus  cultus  augetur ,  &  Miniftris  Ecclefiafticis  eidem  cultui  manci- 
patis  ,  de  côngrua  íubventione  providetur  ,  ac  Chrifti  fideles  ad  divini 
nominis  venera tionem  excitantur  praefertim  cum  perfonae  generis  cla- 
ritate  fulgentes  id  a  nobis  fuppliciter  poílulant  libenter  intendimus , 
&  in  hijs  noftri  Paftoralis  officij  partes  favorabiliter  impartimur  prout 
locorum  ,  &  temporum  ,  ac  períbnarum  qualitate  peníata  ,  in  Domino 
confpicimus  íalubriter  expedire.  Sane  pro  parte  dilecti  filij  nobilis  Viri 
Theodoíij  Ducis  Bragantix  nobis  nuper  cxhibita  petitio  continebat, 
quod  cum  ipie  ad  divini  cultus  augmentum  ,  &  fpiritualem  Chriíli  fi- 
delium  coníblationem  ,  in  Capella  fua  egrégios  veibi  Dei  Prajdicato- 
res ,  Cantores ,  Organiftas ,  &  plures  Capellanos  ,  ac  alias  perfonas  pro 
Miflis ,  &  alijs  divinis  Officijs  eclebrandi ,  ac  ipíius  Capella:  fervitio  , 
non  cx  fruclibus  ecclefiafticis  ,  fed  ejus  proprijs  fumptibus  ,  &  expen- 
íis  honorifice  manuteneat ,  &  tam  ipfe ,  quam  ejus  praxieceftores  Bra- 
gantiíe  Duces ,  qui  pro  temporc  fuerunt  a  pluribus  annis  citra  ad  di- 

vini nominis  gloriam  circa  manutentionem  Capella:  ,  &  perfonarum 
hujufmodi  non  mediocriter  intenti  fuerint  ,  idque  praefatus  Theodo- 
fuis  Dux  de  C£Btero  úberius  facere  intendat  ,  &  rcdditibus  patrimonij 
fui  juxta  ejus  (tatus  condecentiam  fibi  neccllarijs  exiftentibus ,  id  com- 
mode  cfiicere  non  poílit  ,  niíi  aliunde  fubveniatur  fi  cx  fruclibus ,  rcd- 

ditibus ,  &  proventibus  beneficiorum  ecclcíiailicorum  de  jure  patrona- tus 
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tus  ipfius  Theodoíij  Ducis  cxiftcntium  ,  qux  ultra  nonaginta  exiííunt, 
&  quorum  iníimul  fruclus ,  rcdditus  ,  &  proventus  valorem  aiinuum , 
dccem  milium  ducatorum  auri  de  Camera  excedunt ,  per  ipíum  Theo- 
doíium  Ducem,  exnunc,  vel  die  eorum  vacationis ,  fimul ,  vel  fuccefi- 
íive  nominandorum  ,  &  fpecifícandorum  cum  pro  tempore  vacaverint 
quantitas  valoris  ,  mille  ,  &  quingentorum  ducatorum  auri ,  fimilium , 
pereundem  Theodoíium,  &fucceirores  fuos  Bragantia:  Duccs  pro  tem- 

pore exiftentes  ,  inter  perfonas  Capella:  hujufmodi  pro  eorum  manu- 
tentione  dividendi ,  &:  diíhibucndi  fepararetur  ,  &  diímembraretur  ,  ac 
cidem  Capella:  ,  ad  hujufmodi  effectum  applicaretur  ,   &  appropriarcn- 
tur ,  ex  hoc  profeclo  pia:  ejufdem  Theodoíij  Ducis  intentioni  cum  di- 
vini  cultus  incremento  non  parum  confuleretur.     Quare  pro  parte  di- 
cli  Theodoíij  Ducis ,  nobis  fuit  humiliter  fupplicatum  ,  ut  quantitate 
mille ,   &  quingentorum  ducatorum  ex  fruclibus ,  redditibus  ,  &  pro- 
ventibus  beneficiorum  hujuímodi  perpetuo  feparare,  &  difmernbrare , 
illamque  eidem  Capella:  in  manutentionem  Cantorum  ,  Capellanorum, 
Organifta: ,  &  Prredicatorum  ,  ac  aliarum  perfonarum  hujuímodi  dum- 
taxat  juxta  ordinationem  per  Theodoíium  Ducem ,  &  íucceíTòres  pra:- 
fatos  defuper  faciendam  dividendos ,  perpetuo  applicare ,  &  appropria- 
re ,  aliafque  in  prasmiílis  opportune  providere ,  de  benignitate  apoílo- 
lica  dignaremur.     Nos  igitur  qui  dudum  inter  alia  voluimus  quod  pe- 
tentes    beneficia   Eccleíiaíhca  alijs  uniri  tenerentur   exprimere  verum 
annuum  valorem   lecundum  cómunem  extimationem  ,  etiam  beneficij 
cui  aliud  uniri  peteretur  alioquin  unio  non  valeret ,  &  femper  in  unio- 
nibus  comiíTio    íieret    ad  partes   vocatis   quorum   intereííet   prefatum 
Tcodofium  Ducem  a  quibufvis  excommunicationis ,  fuípeníionis ,  &  in- 
terdicli ,  alijsquc   ecclcfiaíticis  íententijs  ,  cenfuris,  &  penis ,  a  jure, 
vel  ab  homine  ,  quavis  occafione  ,  vel  cauta  latis  ,   íiquibus  quomodo- 
libet  innodatus  exiítet  ad  eíTeclum  praefentium ,  dumtaxat  confequen- 
dum  liarum  ferie  abfolventes  ,  &  abfolutum  fore  cenfentes  ;  necnon 
írucluum  ,  reddituum  ,  &  proventuum  dicla:  Capella:  ,  verum  annuum 
valorem  pra:fentibus  pro  expreíTo  habentes ,  hujufmodi  fupplicationi- 
bus  inclinati  quantitatem  valoris  mille  ,    &  quingentorum  ducatorum 
pra:diclorum  ,  ex  fruclibus ,  redditibus ,  &  proventibus  beneficiorum  hu- 

jufmodi per  ipfum  Theodoíium  Ducem  ,  ut  pneíertur  nominandorum, 
&  fpecificandorum ,  etiamfi  Parrochiales  Ecclcfia:,  vel  earum  perpetuai 
vicária;  fucrint  ad  prsfens  vacantium  ,  feu  cum  illa  quevis  modo  va- 
care  contingerit ,  remanentibus  tamen  obtinentibus  beneficia  hujufmo- 

di ,  una  ad  minus  quadraginta  ducatorum  fimilium  etiam  abíque  obla- 
tionibus  pee  do  altar  ,  nuncupatis  qua:  illis  femper  debeantur  ,  pro  eo- 

rum fuftentatione  ,  &  altera  per  dileclos  filios  Sandia:  Maria:  Dourcn, 
&  ejufdem  Saneia:  Maria:  de  Barcellos  Ulixboneníis ,  &  Bracharenfis 
Dioecefibus  faxulariurn ,  &  Collegiatarum  Ecclefiarum  Priores ,  ac  Can- 
torem  ejufdem  Ecclefia:  Saneia:  Maria:  Douren  quibus  per  alias  nollras 
literas  inter  alia  mandamus ,   ut  prsefentes  literas  ,  &  in  eis  contenta 

quacumque  ubi ,  &  quando  opus  fuefit ,  ac  quotiens  pro  parte  Theo- 
doíij Ducis  ,    &  fucceíTorum  praefatorum  defuper  fucrint  requifiti  fo- 

lemniter  publicent ,  eiíque  in  illis  eíficacis  dcfeníionis  prafidio  afilftant 
Tom.  IV.  Ggii  prout 
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prout  indifbis  lireris  plenius  continctur  ,  pro  fabrica  Ecclefiarum  eo- 
rumdem  beneficiorum  aííignanda  portionibus  anuuis  fru£tuum  ,  reddi- 
tuum  ,  &  proventuum  ben:riciorum  hujufmodi  cx  nunc  prout  ex  tunc, 
cum  beneficia  ipfa  vacaverint  ,    &  e  contra  apoftolicam  aucloritatem 
tenore  praefentimn  ex  certa  noíira  feientia  perpetuo  ieparamus  ,  &  dií- 
membramus  ,    illoíque  eidem  Capelke  in  manutentionem  Cantorum , 
Capellanorum ,   Organiífoe ,  &  Príedicatorum  ,  &  aliarum  perfonarum 
prsediíStorum  ,  dumtaxat  juxta  Ordinationem  per  Theodoíium  Ducem, 
&  fueceífores  hujufmodi  deíuper  faciendam   dividendos   aucloritatem , 
&  tenore  praedi&is  etiam  perpetuo  applicamus  ,    &  appropriamus ,  ac 
applicatos  ,  &  appropriatos ,  necnon  ex  nunc  eidem  plenum  jus  in  illis 
vere ,  &  non  fifte  acquifitum  cífe  ,  eamque  beneficio  regula  de  non 
tollendo  jure  qusefito  ,  &pacifice  triennalis  poífeíTionis  gaudere  poífe, 
&  íi  ullo  unquam  tempore ,  frucíus  ,  redditus  ,   &  proventus  benefi- 
ciorum ,  per  diclrum  Thcodofium  Ducem  ut  prsefertur  nominandorum, 
&  fpecificandorum  ultra  valorem  mille  ,  &  quingentorum   ducatorum , 
ac  duarum  portionum  hujufmodi  excreverint  totum  id  quod  excreve- 
rit  ad  opus  fabricas  ,  &:  ornamentorum  ejufdem  Capcllae  cedere  debere, 
nec  in  alios  ufus  converti  poífe  ,  ac  praefentem  gratiam  quoufque  fuum 

plenum  forciatur  eífeilum  ,  8z  dic~hi  Capella  illius  vigore  poTeílionem, feu  quafi  perceptionis  mille  ,   &  quingentorum  ducatorum  hujufmodi 
pacifice  aííecuta  fuerit  durare  ,  &  fub  quibufvis  fimilium  ,  vel  diííimi- 
lium  gratiarum  revocationibus  ,  limitationibus  ,  fufpenfionibus  ,  &  alijs 
gratijs  j  &  difpenfionibus  minime  comprehenfam  ,  fed  femper  ab  illis 
exceptam,  &  quotiens  opus  fuerit  totiens  in  priíti num,  &  validiííimum 
ilatum  fub  quocumque   per  Theodofium  Ducem  ,  &  fuc- 
ceílbrcs  praefatos  eligenda  reííitutam  eífe  ,  &  cenferi  ,  &  fie  per  quof- 
cumque  Judices ,  &ComifTarios  quavis  autem  fungentis  fublata  eis,  & 
eorum  cuiíibet  quavis  aliter  judicandi  ,  &  interpretandi  facultate  ,  & 
aucloritate  judicari  ,  &  definiri  debere  ,  ac  fi  fecus  fuper  hijs  a  quo- 
quam  quavis  aucloritate  feienter  ,  vel  ignoranter  contingerit  attemp- 
tari  irritum  ,  &  inane  defeernimus  ;  non  obítantibus  priori  voluntate 
noílra  pnedicta  ,  &  Laterancníls  Confilij  novifllme  celebrati  uniones 
perpetuas ,  niíi  in  cafibus  a  jure  permiííis  fieri  prohibcntis  ,  ac  alijs 
Conítitutionibus ,  &  Ordinationibus  apoftolicis  ,  cacterifque  contrarijs 
quibuícumque.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam 
noite  abíblutionis  ,  feparationis  ,  diímembrationis  ,  applicationis ,  ap- 
propriationis ,  &  decreti  infringere  ,  vel  ei  aufu  temerário  contraire. 
Si  quis  autem  hoc  attemptare  pradiímpferit ,  indignationem  Omnipo- 
tentis  Dei ,  ac  Beatorum  Petri  ,  &  Pauli  Apoftoíorum  ejus  fe  noverit 
incurfurum.  Datum  Romse  apud  Sanclum  Petrum  Anno  Incarnatio- 
nis  Dominica:  Millcfimo  quingenteílmo  quinquageilmo  fecundo.  Quar- 

to Kai.  Decembris  Pontificatus  noftri  Anno  Tertio. 

Tefla- 
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Te/lamento  authentico  do  Duque  de  Bragança  Dom  Theodofio  I. 

Ejtá  no  Cartório  da  SeremJJima  Cafa  de  Bragança  ,  donde 
o  copky* 

EM  nome  de  Deos ,  e  da  Virgem  noíTa  Senhora ,  a  que  me  enco-  Nllfil,  I  7  5. 
mendo,  &  protefto  de  viver  ,  e  morrer  nafua  fanta  fé  Catholica,       \Um  1563. 

fometendome  a  Santa  Madre  Igreja  ,  e  crendo  o  que  ella  cre.    Efta  he 
a  derradeira  minha  vontade  ,  que  quero  que  fe  cumpra  ,  como  neíte 
meu   teílamento  declaro  ,  que  fe  algum   outro   teílamento  aparecer, 
naó  feja  valiofo. 

alando  que  me  enterrem  na  Capella  do  Mofteiro  de  Santo  Agof- 
tinho  de  Villa-ViíTofa  ,  e  o  lugar  feja  ,  que  a  campa  de  minha  fepultu- 
ra  venha  a  enteftar  com  a  de  meu  pai  contra  a  porta  ,  e  tenha  hum  le- 

treiro ,  que  diga  :  A.jui  jaz  Dom  Theodofio    Quinto  Duque  de  Br  a 
gança. 

E  fallecendo  eu  em  Villa  ViíTofa  me  leve  a  Mifericordia  a  enter- 

rar ,  e  fe  for  em  outra  parte  ,  fendo  a  diítancia  do  lugar ,  levem-me  lo- 
go a  Villa  Viílbía ;  e  fe  for  taõ  longe,  que  naô  poffa  fer,  levem-me 

depois  que  a  carne  for  gaitada  ,  em  tal  cafo  me  enterrem  em  algum 
Mofteiro  em  modo  de  depoííto  ,  que  eíliver  mais  perto  de  donde  eu 
fallecer  ,  e  naó  o  avendo  ,  na  Igreja  Paroquial ,  e  leveme  a  Mifericor- 

dia fe  a  ouver.  E  à  Mifericordia ,  que  me  levar,  mando,  que  felhe 
dem  des  mil  reis  deefmola,  e  o  dia  de  meu  enterramento  me  digaó  o 
officio  inteiro  de  defuntos  com  fua  miífa  de  requiem  cantada,  aqu2  fe 
offerecerám  des  mil  reis  :  e  mais  me  dirám  trinta  e  huma  miífas  refa- 
das.  ÍT.  três  da  Trindade,  e  fete  do  Spirito  Santo  ,  e  nove  da  Annun- 
cia.Tam  denoífa  Senhora,  e  nove  dos  Anjos,  e  três  de  defuntos.  E  naô 
fe  podendo  dizer  todas ,  naquelle  dia  ,  digaó-fe  no  dia  feguinte ,  e  fe 
eu  morrer  fora  de  Villa  Vilfofa,  mando  ,  que  me  digaó  hum  Annal  de 
Miífas  no  mofteiro  da  Igreja  ,  aonde  for  enterrado. 

Item  mando,  que  em  todos  os  lugares  deíla  Cafa,  aonde  ouver 
Mifericordia,  fedem  às  ditas  Caías  a  cada  huma   deefmola: 
e  à  Mifericordia  de  Lixboa  outros  vinte  mil  reis  ,  c  naó  deixará  por 
iífo  de  a  ter  os  des  mil  reis,  íi  acontecer  alguma  deitas  me  levar. 

Naó  levaráó  com  meu  corpo  mais  tochas,  que  as  que  a  Miferi- 
cordia coftuma  levar  ordinariamente. 

E  fendo  cafo  que  fe  faflâ  a  trasladaTam  de  meu  corpo  ,  naó  vaó 
com  elle  mais  de  dofe  Clérigos  ,  porque  ifto  bafta  ,  e  o  ai  parece  ,  que 
naó  aproveita  a  alma.  Os  vcftidos  dos  pobres  feja,  aos  homes  pelotes, 
e  jaquetas  ,  c  calfas ,  e  fapatos  ,  e  carapuítas  ,  e  camifas  :  e  ás  mulheres 
vafquinhas,  Cainhos,  camifas,  bcatilha  ,  coifa,  c  íapatas. 

Item  :  aos  trinta  dias  de  meu  enterramento  me  farám  hum  fai- 
mento  ,  em  que  me  digaó  hum  ofhcio  de  Finados  inteiro  com  miíla 
cantada  ,  e  dem  por  iilò  na  offerta  delia  des  cruzados  ,  c  as  trinta  ,  e 
huma  miífas  ,  que  declaro  atrás  ,  que  me  digaó  no  dia  de  meu  enterra- 

mento ,  quero ,  que  mas  digaó  tambem  aos  trinta  dias  ,  c  naó  citaram 
mais 
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mais  dcdofe  tochas  no  faimento ,  nem  quero,  que  armem  aCapella, 
nem  a  Igreja  de  dò. 

E  porque  minha  tenfaõ  he  deixar  huma  eímola  perpetua  ,  pa- 
ra noflb  Senhor  fer  fempre  louvado  ,  e  os  pobres  rogarem  por  mi- 

nha alma  ,  mando  ,  que  fe  tire  do  conto  c  meio  de  juro  do  dote  de 
minha  maj  ,  que  fica ,  cem  mil  reis  dos  trezentos  mil  reis  ,  que  faó  aí- 
fentados  nas  cilas  de  Villa  Villbfa  ,  pêra  fe  deípenderem  ,  como  adian- 

te declararei.  E  fe  por  ventura  cm  algum  tempo  efte  juro  fe  tirar, 
mando  ,  que  fe  comprem  cites  cem  mil  reis  em  renda ,  que  os  valha , 
ou  em  outro  juro  ,  ou  em  mo   mais  perto  de  Villa  Viílbia  ,  que 
poder  fer  ;  e  cites  cem  mil  reis  de  renda  deixo  ao  hofpital  de  Villa 
Viílbia  ,  os  quaes  quero ,  e  mando  ,  que  fe  difpendaó  da  maneira  fe- 

guinte. Porque  Thomé  Lobo  deixou  quatrocentos  ,  e  tantos  mil  reis , 
para  fe  comprar  renda  de  paó  no  termo  de  Villa  Vilfofa  para  fe  darem 
a  hum  Capellaó ,  que  cante  huma  miíTa  na  Capella ,  que  elle  deixa  no 
hofpital  da  dita  Villa  ,  por  fua  alma  ,  e  de  feu  pai  ,  e  maj  ;  mando  a 
meos  teítamenteiros ,  que  fe  confertem  com  eite  Capellaó  ,  e  lhe  dem 
o  em  que  fe  confertarem  ,  por  ter  a  cura  das  almas  dos  doentes  do  hof- 

pital,  e  por  ter  cargo  do  Collegio  dos  meninos  ,  e  entrara  niíTo  o  pre- 
mio da  doutrina  dos  meninos ,  que  o  dito  Capellaó  lhes  eníinar  ,  por- 
que o  Senhor  Cardeal  o  ordenou  affim  ,  que  o  ouveífe  o  Capellaó ,  que 

tiveíTe  cargo  do  Collegio  ,  e  lhe  eníinaÍTe  a  doutrina  aos  meninos  da 
Villa.  E  quando  fe  naó  poderem  confertar  com  efte  Clérigo  ,  confer- 
temfe  com  outro  ,  e  naó  terá  obrigaíTam  de  miífa  ,  como  agora  Ma- 

noel Cavalleiro  he  obrigado  a  miífa  quotidiana  ,  a  qual  naó  quero , 
que  fe  diga  no  hofpital  ,  pois  Thomé  Lobo  a  manda  difer. 

Item  ;  mando  que  fe  dem  mais  deites  cem  mil  reis  o  conduto  vcf- 
tido  ,  c  calfado  cada  anno  pera  quatro  meninos  ,  fejaó  orfaós  ,  e  os 
nomeará  o  fucceílbr  de  minha  Caía  ,  que  fejaó  pobres  ;  e  dos  ditos  cem 
mil  reis  fe  dará  mais  dous  moios  de  trigo,  e vinte  c quatro  alqueires, 
cada  anno  pera  mantimento  deites  quatro  meninos  ;  e  mando  que  fe 
comprem  pera  iííb. 

E  o  que  mais  ficar  dos  ditos  cem  mil  reis  fe  gaitara  em  curar  en- 
fermos ,  c  pobres  ,  e  em  dar  de  comer  a  velhos ,  e  velhas  pobres  ,  e  en- 

trevados ,  que  o  naó  poTaó  ganhar :,  e  mando  ,  que  efte  dinheiro  fe 
naó  gaite  em  obras ,  nem  em  outras  coufas  ,  fenaó  nas  que  aqui  digo. 
E  ao  Provedor  da  Mifericordia  rogo  ,  e  encomendo  ,  que  tenha  cuida- 

do do  hofpital ,  eovifite  com  muita  diligencia,  provendo  os  doentes, 
e  vendo  como  faó  fervidos:  c  o  Provedor,  que  entrar  cadano,  tomará 
conta  ao  paliado  de  como  fe  difpcndco  cita  renda.  E  rogo  a  meu  her- 

deiro ,  e  íucceífor  de  minha  Cafa  ,  que  íàiba  como  ifto  fe  fias  ,  e  o  que 
naó  for  bem  feito ,  o  fará  emendar  ?  e  que  fe  cumpra  ,  c  tudo  o  que 
acerca  d  ifto  aqui  mando. 

Item  :  mando ,  que  dem  cem  mil  reis ,  pera  fe  comprarem  híías 
cafas  pera  eftar  efte  Collegio  dos  meninos  ,  ou  fe  farta  no  Jioípital  pe- 

ra elles  ahi  rcíidirem. 

Item  :  mando  ,  que  fe  dem  trefe  mil  reis  de  juro  dos  xxó.  ciue 
tenno 
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tenho   as  minas  de  minhas  terras  do  mofteiro  de  Santo  Agofti- 
nho  de  Villa  Viílbfa ,  pêra  que  nclla  me  digaó  huma  miíla  quotidiana 
por  minha  alma ,  e  componha-fe  a  meu  filho  outra  tanta  renda  ,  por- 

que he  do  morgado  iílo. 
Item  :  mando ,  que  fe  tirem  finco  cativos  de  terras  de  Mouros , 

que  fe  acharem  de  terras  deite  Ducado  ;  e  fe  os  naó  ouver  delias  ,  fe- 
jam  deite  Reino  ,  à  honra  das  finco  chagas ,  perque  noífo  Senhor  nos 
remio  ,  pêra  que  mando  que  fe  dem  feifeentos  cruzados. 

Item  :  mando  ,  que  fe  gaílem  em  cafar  orfans  mil  e  quinhentos 
cruzados  ,  que  fejaó  das  terras  deita  Cala  ;  as  quacs  orfans  fe  cafarám 
em  íeis  annos ,  gaítando-fe  nifo  cem  mil  reis  cada  anno  ,  naó  palian- 

do nenhuma  de  vinte  mil  reis,  e  as  outras  dahi  para  baixo,  como  pa- 
recer a  meu  teítamenteiro  ,  e  também  poderám  aver  eíta  ajuda  peia  fe 

meterem  freiras. 

Item  :  mando  ,  que  fe  de  hum  ornamento  de  veludo  preto  todo 
perfeito  à  Capella  do  mofteiro  de  Santo  Agoftinho  de  Villa  Viífofa, 
em  que  mando  que  me  enterrem  ,  e  trinta  marcos  de  prata  em  coulas 
de  Capella  ,  que  os  Frades  do  dito  Mofteiro  quiferem. 

Item  :  mando  ,  que  fe  dem  duzentos  mil  reis  para  fe  gaitarem  no 
dito  hofpital  de  Villa  Viífofa  ,  em  coufas  mais  neceífarias  a  elle  ,  os 
quaes  fe  gaitaram  por  ordem  de  meu  teítamenteiro  ,  e  com  parecer  dos 
officiais  do  dito  hofpital ;  e  eftes  duzentos  mil  reis  fe  gaitaram  no  fo- 
bredito  em  dous  annos. 

Item  :  declaro  aqui  que  todos  meos  Irmãos  faó  entregues  de  fuás 
legitimas  por  inteiro  como  fe  verá  á  hua  folha  ,  que  eíta  no  feriptorio 
deite  meu  teftamento. 

Item  :  fendo  cafo  ,  que  a  Duqueza  minha  Senhora  fallcíla  depois 
de  meu  fallecimento ,  encomendo  a  meu  filho  ,  e  a  minha  nora  peífo  , 
que  recolha  a  Senhora  D.  Vicencia  minha  Irma  pêra  fuá  cafa  :  e  féis 
mojos  de  trigo ,  que  lhe  dou  cm  cada  hum  anno  ,  mando  ,  que  fe  lhe 
dem  pêra  paó  de  fuás  creadas,  e  ella  comerá  com  minha  nora  ;  e  os 
trinta  mil  reis ,  que  lhe  dou  em  cada  hum  anno  ,  mando  que  também 
fe  lhe  dem  ,  e  a  reífaó  de  carne,  e  pefeado  pêra  fuás  creadas  ;  e  ifto  das 
reífoens  fera  em  quanto  eítiver  em  lua  Cafa  :  e  rccolhendo-fe  em  algu 
mofteiro  ,  que  feja  freira ,  quer  o  naó  feja  ,  averá  em  fua  vida  os  ditos 
trinta  mil  reis  cada  anno  ,  e  os  féis  mojos  de  trigo. 

Item  :  deixo  à  Duqueza  minha  mulher  todos  feos  veítidos  ,  que 
tiver ,  e  as  fedas ,  que  para  clles  tiver ,  a  que  delias  os  naó  tenha  fei- 

tos. Aílim  deixo  na  minha  teria  a  meu  filho  todas  armas,  artelharia, 
arcabuzes  ,  mofquetes ,  e  todas  as  mais  muniífoés  ,  que  fe  acharem  por 
falecimento.  Encomendo  muito  a  meu  filho  ,  que  queira  dar  ao  Mof- 

teiro de  Santo  Agoftinho  de  Villa  Viífofa  a  Chancelaria  da  Caía  ,  co- 
mo eu  lha  dou ,  peia  fe  acabar  o  Collegio  ,  e  que  tenha  muita  conta 

com  ir  adiante  ,  e  des  que  forem  feitos  os  gerais  ,  pcíla  aos  Padres , 
que  ponhaó  Mcítrcs  para  ler  artes. 

E  aífim  lhe  en~om:ndo  muito  o  Collegio  da  Companhia  de  Jefu 
de  Bragança  ,  cu  confenti ,  que  fe  anncxaífcm  a  elle  as  duas  partes  dos 
finitos  da  Igreja  de  S.  João  de  Trasbaceiro  em  terra  da  dita  Cidade  , 

que 
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que  he  de  minha  aprefentaílaó  ;  meu  filho  perfaíTa  ao  dito  Collegio 
em  fruitos  de  Igreja  do  termo  da  dita  Cidade  cem  mil  reis  de  renda 
com  a  que  ja  tem  de  Trasbaceiro  ,  porque  lho  tenho  prometido.  En- 

comendo ,  e  accnfclho  a  meu  filho  ,  que  ajude  ,  e  favoreíTa  muito  o 
o  hoípital  de  Villa  VilTòía  ,  por  o  que  lhe  deixo  he  muito  menos  do 
que  ordinariamente  fe  gaita  nelle. 

E  encomendo  muito  a  meu  filho  que  fe  alembre  quanto  ília  amiga 
foy  ícmpre  a  Duqueza  minha  mulher  ,  que  procure  por  toda  fua  con- 
folaçaÔ  ,  e  emparo  ;  e  aílim  lhe  encomendo  muito  íeos  Irmãos ,  e  que 
fe  aja  com  elles  como  com  filhos  ,  e  teme  exemplo  de  mim  como  o  fis 
com  meus  Irmãos  ,  para  que  o  íbíTa  aílim  com  os  íecs  ,  porque  por  o 
confiar  aílim  delle  ,  naó  tive  conta  com  elles  ;  tudo  deixo  a  elle  ,  e 
por  mo  aflim  fazer  meu  pai ,  o  fis  eu  aílim  com  meus  Irmãos ;  aílim 
vou  deícanfado ,  que  elle  o  fará  com  os  feos.  A  maneira  ,  que  meu 
filho  deve  ter  no  pagamento  dos  legados ,  e  encargos  deite  meu  teíta- 
mento  ,  íeja  eíta  :  Venderfeha  todo  meu  movei  ,  e  por  as  avaliaíToens 
poderá  tomar  delle  tudo  o  que  quifer,  e  acedir  logo  com  o  dinheiro, 
de  que  fe  pagaram  as  dividas  de  dinheiro  ,  que  eu  dever  ,  e  os  creados, 
que  fe  apofentarem  ,  e  o  que  naó  baítar  pêra  iíto  ,  lhe  va  pagando 
com  a  mayor  brevidade  ,  que  poder  fer. 

Item  :  tenho  feito  hum  rol ,  que  eítá  no  caixão  deite  meu  telta- 
mento  ,  da  maneira  ,  que  fe  tenha  com  os  creades  da  Cafa  acerca  de 
fuás  íatisfaíToes  ,  mando  a  meu  herdeiro ,  que  o  cumpra  ,  por  quanto 
eu  o  ordeno  aílim  pordefeargo  da  alma  de  meu  paj  ,  e minha;  e quan- 

do fe  alguma  duvida  tiver  em  algu  dos  apontamentos ,  que  eu  deixo , 
entaó  fe  làtisfaílàó  todos  os  que  a  mim  tiverem  fervido ,  de  minha  fa^ 
zenda  ,  como  melhor  parecer  a  meus  teítamenteiros. 

Item  :  os  quinhentos  mil  reis,  que  dou  á  Duqueza  minha  Senho- 
ra ,  meu  herdeiro  lie  obrigado  a  lhos  dar  cada  anno  ,  porque  fe  tem 

metido  no  Morgado  da  cafa  ,  tem  ella  a  mefma  obrigação  de  lhos  dar , 
que  cu  mando  ,  que  aílim  lhos  dè.  Pratiquei  com  letrados  ,  fe  tinha 
algila  obrigaílaó  a  pagar  as  dividas  de  minha  avo  ,  ou  per  refam  da  ca- 

fa ,  ou  per  via  de  defeargos  de  meu  pae.  Alfentaram  comigo  ,  que  naó. 
Porem  pareccolhes  bem  a  elles  ,  e  a  mim  ,  que  dous  contos  de  reis , 
que  meu  pai ,  que  fanta  gloria  haja  ,  dava  por  concerto  pêra  iíTò  ,  que 
eu  os  defle.  E  porque  eu  tenho  ja  niíto  gaílado  boa  foma ,  mando , 
que  ornais,  que  fallscer  pêra  comprimento  dos  ditos  dous  contos,  fe 
torem  neceíraiios,  fe  paguem,  ou  por  aquella  parte  que  for  neceíTaria, 
com  tanto  ,  que  naó  fejaó  mais  ,  que  os  ditos  dous  contos  ,  e  os  pa- 

gamentos ,  que  faó  feitos ,  eítaó  cm  poder  de  António  de  Gouvea  ̂   e 
porem  ,  fe  parecer ,  que  fe  deve  de  dar  mais  ,  mando ,  que  o  falíaó ;  e 
EIRey  meu  Senhor,  que  Deos  tem,  me  mandou  difer  ,  fe  queria  eu 
acabar  de  pagar  eítas  dividas  :  dicelhe ,  que  íim  ,  mandando  S.  Alteza 
pagar  o  que  devia.  Aílim  mando  ,  que  fe  falia  ;  e  as  quitas  ,  que  faó 
feitas  ,  cu  o  pratiquei  com  Navarro  ;  pareceolhe  ,  que  eítavaó  muito 
bem  feitas,  e  conforme  á  coníciencia. 

Item  :  aos  creados ,  que  ferviraó  meu  pai ,  que  fanta  gloria  aja , 
que  fe  quiferem  apofentar ,  mandeilelhes  pagar  feos  ferviífos  :  e  aos 

que 
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que  ficaram  em  cafa  mandeilhes  pagar  parte.  Mando  que  os  que  fica- 
rem em  caía  por  meu  falecimento  ,  que  naõ  tiverem  ávido  tenía ,  nem 

Comenda  ,  ou  alcaidaria ,  ou  ofíicios,  ou  outras  fatisfaíToes  deita  qua- 
lidade ,  que  eu  aponto  no  rol ,  que  ficaõ  fatisfeitos  ,  que  a  todos  fe 

pague  por  inteiro  o  ferviíTo  de  meu  pai  de  íeos  dcfcargos  5  e  o  fervif- 
ib ,  que  me  fiferaó  ,  fe  pague  por  inteiro  de  meos  dcfcargos ,  e  faílafc 
conta  com  os  defeargos  de  meu  pai ,  e  fe  lhe  dever  dinheiro  ,  paguefe- 
lhe  ;  e  tudo  muito  bem  confertado  por  as  receitas  ,  e  defpefas  fe  pede 
ver  ,  e  quando  naõ  ouver  dinheiro  dos  deícargos  de  meu  paj  ,  mando 
que  o  paguem  do  meu. 

E  ifto  naó  fe  entendera  nos  que  ja  eftaó  apofentados  ,  ou  eu  def- 
carreguei  com  elles ,  porque  fempre  tive  refpeito  na  paga  de  fuás  fatif- 
faífoês  aos  que  ferviram  a  meu  pai. 

Item:  mando,  que  todas  as  dividas ,  que  dever  de  qualquer  qua- 
lidade ,  que  íejaó  ,  fe  paguem. 
Item  :  deixo  ao  Mofteiro  da  Piedade  ,  que  fe  agora  fas  em  Villa 

ViíTofa ,  fincoenta  mil  reis  ,  que  mando  lhe  dem  de  elinola  ,  pêra  as  of- 
ficinas ,  que  naó  forem  acabadas. 

Item  :  mando  ,  que  fc  dem  mil  cruzados  pêra  fe  gaitarem  em 
obras  no  mofteiro  de  Santo  Agoftinho  de  Villa  VuTofa. 

Item  :  mando  ,  que  a  todos  os  Creados  paguem  de  fuás  moradias 
o  que  lhe  for  devido  ,  e  os  que  tem  partido  ,  que  lhes  naó  deixo  fatif- 
faífoes  ,  paguemlhes  três  mefes  de  partido  ,  alem  do  que  ja  tiverem 
vencido  ;  e  aflim  a  todo  o  creado ,  que  ouver  taõ  pouco  que  ferve  , 
que  lhe  naó  caiba  mais  de  dous  mil  reis  de  fatisfàífaó  ;  e  ifto  fe  enten- 

derá nos  que  naó  ouverem  de  ficar  em  caía. 
E  a  todo  o  Creado  ,  que  eu  naó  declarar  que  aja  fatisfaífaõ ,  lhe 

paguem  o  que  por  confeiencia  fe  achar  que  merece. 
Item :  mando  a  meos  teftamenteiros ,  que  faífaó  pagar  todas  as 

dividas  ,  que  fe  achar ,  que  devo  a  todos  os  Creados  ;  e  fe  alguns  naó 
forem  contentes  do  que  lhe  deixo  ,  mando ,  que  vejaó  iílb  meos  tefta- 

menteiros ,  e  defearreguem  em  tudo  minha  confeiencia ,  mas  vejaó  nif- 
to  bem  o  que  faiem  ,  e  ponderem-no  bem. 

Item  :  por  quanto  o  morgado  ,  que  tenho  feito  do  património  , 
fica  ao  Duque  de  Barcellos  meu  filho ,  declaro ,  que  fendo  cafo  ,  que 
Deos  naó  queira  ,  que  fallefía  íem  delle  ficar  filho  ,  ou  filha  ,  nem 
deleendente,  que  minha  Cafa  haja  de  herdar,  em  tal  cafo  deixo  o  di- 

to Morgado  ao  filho ,  ou  filha ,  que  ficar  dantre  mim ,  e  a  Duqueza 
D.  Beatris  ,  que  minha  Cafa  haja  de  herdar  ,  da  maneira  que  o  deixa- 

va ao  dito  Duque  meu  filho.  E  fendo  cafo  ,  que  efte  filho  ,  ou  filha, 
que  dantre  mim ,  e  Duqueza  D.  Beatris  ficar ,  íalleífa  fem  filhos ,  nem 
defeendentes ,  que  minha  Cafa  hajaó  de  herdar ;  entaõ  deixo ,  c  que- 

ro ,  que  fique  o  dito  morgado  a  quem  fueceder  a  Caía.  Item  :  digo  , 
que  eu  tomo  cm  minha  teria  todas  as  bemfcitorias  deitas  cafas  de  Vil- 

la ViíTofa  ,  e  aífim  as  das  caias  de  Évora  ,  e  as  bemfcitorias  das  caías  de 
Lixboa  ,  ens  cafas  de  Almeirim  com  fuás  bemfcitorias. 

Item:  declaro  aqui,  que  delempenhéi  com  o  dinheiro  do  dote 
da  Duqueza  D.  Ifabel  aos  Concelhos  de  Pendia  ,  Villa  Cha ,  e  Larim, 
Tom.IV.  Hh  que 



242      Trovas  doLiv.Vl.  daHilloria  Çenealogica 
que  meu  paj  tinha  empenhado  ao  Conde  do  Vimiofo  ,  por  preflb  de 
leis  mil  cruzados.  Se  eu  naõ  tiver  pago  a  meu  filho  o  Duque  de  Bar- 
ccllos  eítes  féis  mil  cruzados ,  hamíelhe  de  pagar  por  meu  fallecimen- 
to  do  monte  maior. 

Item  :  hafe  de  tirar  também  do  monte  maior  o  dinheiro ,  porque 
vendi  Rio  maior  a  Martim  Afroníb  de  Soufa ,  e  pagaremfe  ao  Duque 
meu  filho  ,  pêra  fe  empregar  em  coufa  ,  que  íe  meta  no  morgado  da 
caía  ,  fe  eu  em  minha  vida  o  naõ  tiver  feito.  Deite  dinheiro  tenho 
comprado  a  herdade  de  Vai  de  Mellaõ  em  termo  de  Arrajollos ,  com 
outras ,  que  eítaó  em  hum  rol  com  eíle  teftamento  ,  o  que  faltar  fe 
pagara  do  monte  maior. 

Item  :  deixo  a  meu  filho  herdeiro  de  minha  cafa  herdar  toda  a 

tapeíTaria  de  ouro  ,  que  tenho  ,  pêra  que  ande  fempre  no  morgado  da 
cafa,  eque  naó  poífa  nunca  fer  vendida,  nem  alheada,  e  fendo  cafo, 
que  a  vendaó  ,  ou  alheem  ,  feja  tudo  nenhum  ,  e  naõ  polia  tal  venda  , 
nem  alheamento  fer  feito  em  nenhum  modo  ,  que  feja.  Outro  fim 
lhe  deixo ,  e  com  as  mefmas  condiíToes  ,  todos  os  ornamentos  ,  que  te- 

nho de  Capella.  ÍT.  os  de  brocado  ,  e  de  tella  de  ouro  ,  ou  prata  ,  ou 

que  tenha  guarniífaó  de  tella  ,  ou  brocado  ;  e  aílim  toda  a  prata  de  fer- 
viflb  de  Capella.  E  fendo  cafo  ,  que  algua  prata  deita  quebre  ,  tor- 
ne-íe  a  refazer ,  ficando  no  mefmo  pefo  ,  antes  mais  ,  que  menos ,  e 
meu  herdeiro  pagara  o  feitio  de  fua  cafa. 

Item  :  todos  os  legados ,  que  neíte  meu  teftamento  deixo ,  e  man- 
do fe  cumpra  de  minha  terfa  ,  e  do  remanente  delia ,  faíTo  meu  herdei- 

ro ao  Duque  de  Barcellos  meu  filho. 
Item  :  os  fidalgos  ,   que  ficarem  fervindo  meu   filho   herdeiro  , 

mando,  que  tenhaõ  as  Alcaidarias ,  e  tenfas  ,  que  tem:  eaquellcs,  que 
eítiverem  apofentados,  que  tenfas  tiverem,  porellas  fe  tirara  do  mon- 

te major  o  que  parecer  juíto  ,  e  íe  dará  a  meu  filho  ,  pêra  que  elle 
acuda  com  eítas  tenfas  a  cites  homens ,  que  ja  naó  tiverem  idade  pêra 

Afim  tflãnotreslã-faytf  ^  qUe  os  que  a  tiverem,  meu  filho  lhe,  fem  lheporiífo  darem 
do  com  huma  entali-  nacja  ̂   p0rqUC  quando  eu  herdei  minha  caía ,  aílim  o  fis. 
ma  quá  ai%  {  íe )  Item  :  encomendo  muito  a  meu  filho  ,  que  trate  muj  bem  todos 

osCreados  de  cafa,  cos  recolha,  como  eu  fis  quando  meu  paj  fallc- 
ceo :  e  que  fuítente  fempre  a  creaílaô  deita  cafa  taõ  antiga ,  e  honra- 

da :  c  os  filhos  dos  fidalgos  os  mais  velhos  os  receba  ,  e  aos  outros  de- 
lhc  favor  ,  pêra  que  vivaó  com  EIRey  meu  Senhor ,  ou  como  poílaó 
ter  vida.  E  porque  pode  fer ,  que  algum  Fidalgo  fe  queira  defpedir 
delle  ,  naõ  quero  eu,  que  elle  firva  a  outrem  com  Alcaidaria  ,  tenfa  , 
que  de  cafa  tiver  ;  mas  entaõ  tomara  meu  filho  leterados  ,  que  em 
confcicncia  ò  aconfelhem  o  que  cite  tal  merecer  por  feu  ferviço  ,  e  fi- 

to lhe  derh  em  dinheiro  ,  e  deixara  tenfa  ,  ou  alcaidaria  ,  que  tiver  ,  ou 
lhe  dará  em  tenfa  o  que  podia  valer  a  dinheiro  o  que  lhe  alvidrarem 
por  feu  ferviço.  Aos  que  Comenda  tiverem  ,  cm  nenhuma  forma  do 
mundo  dê  licenfa  para  viverem  com  outrem  ,  fem  lhe  deixarem  a  Co- 

menda ,  que  tiverem ,  porque  também  pela  Bulia  delias  o  naó  pódc fazer. 

Item :  porque  cada  dia  acrcfccnto  cm  meu  teítamento  ,  e  defear- 
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?;os ,  quero  ,  e  mando  ,  que  todos  os  papeis  ,  que  cftivercm  de  minha 
ctra ,  ou  que  naó  fejaó  de  minha  letra  ,  eílando  nffi  nados  por  mim , 
que  eftiverem  com  efte  meu  teftamento ,  fe  cumpraó  inteiramente ,  co- 

mo fe  tudo  eftiveíTe  encorporado  em  cfte  teftamento. 

Item :  digo  ,  que  eu  catei  com  a  Duqueza  D.  Beatris  por  contra-^/;/  ejiâ  mtmU* 
to  de  dote ,  e  arras,  e  que  venceffe  ametade  do  adquirido  des  o  dia,"^- 
que  o  contrato  fefes,   que  foi  a  3  de  Janeiro  de  1559.     Mando,  que 
fe  cumpra  o  contrato  ,  e  fe  reftitiía  feu  dote ,  e  as  arras  conforme  a 
elle  j  e  tudo  o  que  ouver  adquirido ,  fera  ella  meeira  nelle  ,  pagando 
primeiro  as  dividas  ,  que  fis  ,  confiante  o  matrimonio. 

Tenho  ordenado  hum  livro ,  para  naó  haver  duvidas  entre  a  Du- 
queza ,  e  meu  filho  tem  titulos  ,  em  que  fe  declara  o  que  pertence  ao 

aquirido  em  tempo  da  Duqueza  D.  Izabel ,  e  o  aquirido  do  tempo , 
que  eu  eftive  viuvo ,  e  aílim  o  aquirido  do  tempo  da  Duqueza  Dona 
Beatris  ;  verfeha  porque  tudo  eílâ  bem  declarado. 

As  jcyas  ,  que  dei  á  Duqueza  D.  Beatris  ,  fe  as  ella  quifer  tomar 
nas  fuás  arras  ,  ou  parte  delias  ,  que  lhe  bem  parecer ,  podelloha  íafer 
em  lua  jufta  valia ,  porque  elías  laó  minha  fazenda  ,  e  minha  tenfaó 
naó  foi  darlhas  ,  fenaó  o  ufo  ,  e  fruito  delias. 

O  meu  contrato  do  dote  com  a  Duqueza  D.  Beatris  ,  foi  de  fín- 
coenta  mil  cruzados  quitei  depois  delles  finco  mil  cruzados  ,  e  dei 
hua  quitalfaó  delles  ao  Senhor  D.  Luis ,  e  elle  me  deu  híí  feu  aífina- 
do ,  que  o  declara  aílim.  Declaro  ifto  pêra  quando  ouver  de  fer  a  ref- 
tituiílaó  do  dote,  e  arrhas ,  fefaiba  que  naó  foi  mais  de  quorenta  c 
finco  mil  cruzados. 

Item  :  fendo  cafo ,  que  eu  falleíTa  fem  o  teftamento  da  Duqueza 
D.  Ifabcl  ler  acabado  de  cumprir  ,  encomendo  a  meu  filho ,  e  pellb  por 
mercê  ao  Senhor  Comendador  mor ,  que  com  diligencia  o  faffaó  aca- 

bar decomprir,  e  o  dinheiro,  que  para  iíTo  for  neceíTaiio ,  fede  lo- 
go. E  mando  a  António  de  Gouvea ,  a  quem  ella  deixou  por  alem- 

brador  delle  ,  que  aíTim  o  lembre  ,  e  requeira  a  meu  filho  ,  que  o  falia 
cumprir. 

Item  :  deixo  por  meus  teftamenteiros  ao  Duque  de  Barcellos  meu 
filho  ,  e  ao  Senhor  D.  Conítantino  meu  Irmaó  ,  e  ao  Senhor  Comenda- 

dor mor  :  e  pelfo  por  merce  a  Senhora  Infante  ,  que  procure  que  meu 
filho  cumpra  efte  meu  teftamento  o  mais  em  breve  que  poder  fer ,  c 
deixo  por  lembradores  delle  a  meu  filho  a  D.  Luis,  cAfFonfo  Vás  Ca- 

minha ,  e  António  de  Gouvea  ,  os  quaes  eftaraó  prefentes  a  toda  coufa 
de  comprimento  defte  teftamento  ,  e  naó  podendo  eftar  todos  a  ilfo, 
por  naó  citarem  na  terra  ,  ou  por  outro  algum  impedimento  ,  cftem  os 
que  poderem  \  c  também  naó  eftando  o  Senhor  D.  Conítantino  ,  nem 
o  Senhor  Comendador  mor ,  aonde  meu  filho  cftiver  ,  faífa-o  meu  fi- 

lho ,  e  cumpra  em  tudo  cfte  meu  teftamento  com  os  lembradores ,  que 
aqui  nomejo. 

Encomendo  a  meu  filho  que  dê  vinte  cruzados  de  tenfa  cada  an- 
no  a  D.  Maria  de  Portugal  minha  Irma  ,  Freira  no  Morteiro  de  ...  . 

Item  :  deixo  a  minha  Livraria  ,  e  todos  os  livros  ,  que  tiver  ,  ao 
Duque  de  Barcellos  meu  filho  ,  para  que  ande  em  Morgado  ,    c  na 6 

Tom.  IV.  Hhii  dará 
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dará  elle  ,   nem  os  fueceflores,   da  dita  livraria  nenhuns  livros  ,  fem 
comprarem  outros  como  elles ,  que  metao  na  dita  Livraria. 

Item:  as  jóias,  eosvcílidos  ,  que  dou  a  Senhora  D.  Catharina, 
os  tomo  na  minha  terfa ,   pêra  ilfo  ,  com  condiílàó  ,   que  fiquem   no 
morgado  todas  as  jóias  de  pedraria,  c  perlas  ,  e  quero  ,  que  andem  fem- 
pre  com  a  cafa  ,  e  morgado  ,  e  em  todas  as  que  fc  compraram  ,  e  aqui- 
riram  ,   durante  o  matrimonio  da  Duqueza  D.  Beatris  ,   tem  ametade 

do  preíTò  ,  que  me  euftáram  :  e  aííim  tem  ametade  do  preííb  dos  vefti- 
dos,  fomente  a  bordadura  de  prata  de  canutilho  da  faia  de  veludo  pre- 

to ;  e  aííim  a  bordadura  da  faia  de  fetim  preto  ,  e  o  forro  de  tela  dou- 
ro da  faia  rajada  de  veludo  preto  ;  neílas  três  coufas  naó  tem  aquirido, 

porque  o  tinha  eu  antes  que  caíaíFc  :  e  a  valia  deitas  coufas  fe  haó  de 
ajuntar  ao  monte  major ,  para  meos  filhos  averem   luas  legitimas  neí- 

las ,  e  de  tudo  hei  de  fazer  rol  da  conta ,  o  qual  ficara  dentro  nefte 
feritorio  aíTmado  por  mim ,  feito  em  Villa  Viííbfa  a  cinco  de  Abril  de 
1563.     Os  juros,  que  empenhei  da  cafa  ,  hamfe  de  dar  o  preíTo  dellcs 
a  meu  filho  do  monte  maior  de  minha  fazenda  ,  e  porque  eu  defempe- 
nhei  algus  depois  de  cafado  ,  e  tornei  a  empenhar  outros  ,  fe  for  tanto 

htía  coufa  ,  como  outra ,  naô  ha  que  fallar  niíTo  :  e  fe  for  mais  o  em- 
penhado ,  que  o  defempenhado  ,    ametade  da  valia  do  empenhado  fe 

ha  de  tirar   da  metade  do  aquirido   da  Duqueza  D.  Beatris  :    e  fe  for 

mais  defempenhado  ,  que  empenhado  ,  ametade  do  que  fe  defempe- 
nhar  ficará  no  aquirido  da  Duqueza  D.  Beatris. 

O  DUQUE. 

Saibaó  quantos  efte  inftrumento  de  aprovaíTaó  de  teítamento  fer- 
rado virem  ,  que  no  anno  do  Nafcimento  de  noflb  Senhor  Jefu  Chrif- 

to  de  i$6$  annos,  aos  féis  dias  domes  de  Abril ,  em  Villa  ViíTòfa  nas 
calas  do  muito  Excellente  Senhor  Dom  Theodofio  Duque  de  Bragan- 

ça ,  &c.  noíTo  Senhor  ,  fendo  o  dito  Senhor  ahi  de  prefente  ,  pelo 
qual  foi  dado  de  fua  maó  a  de  mim  Tabelliaó  efte  teítamento  ferrftdo, 
e  cofido  todo  com  htía  linha  branca  dobrada,  e  me  mandou  ,  que  lho 
aprovaíTe  ;  e  eu  Tabelliaó  lhe  fis  pergunta  ,  fe  o  teítamento  era  feu ,  e 
fe  o  avia  por  bom  ,  e  mandava  ,  que  fe  compriffe  em  todo  ,  e  por  to- 

do ?  E  por  elle  foi  dito  a  tudo  ,  que  fim ,  e  que  o  teítamento  era  feu 
e  o  avia  por  bom ,  e  mandava  ,  que  fe  cumpriíle  inteiramente  ,  porque 
efte  aprovava  por  feu  folemne  teítamento  ,  por  aíTim  o  aver  por  bem , 
e  fervido  de  Dcos  ,  e  defeargo  de  lua  confeiencia  ,  e  o  aíTinou  o  dito 
Senhor,  e  cm  teftemunho  de  verdade  aílim  o  outorgou  ,  fendo  prefen- 
tes  por  teftemunhas  Fernaó  deCraíto  Veador  do  dito  Senhor,  e  Antó- 

nio Mouro  feu  Theíburciro  ,  e Álvaro  Baía,  e  Aires  de  Miranda,  c 
Fernaó  da  Veiga  ,  e  António  Leite ,  moradores  em  a  mefma  ,  e  fidal- 

gos do  dito  Senhor ,  e  eu  Gomes  Soares  Tabelliaó  publico  pelo  dito 
Senhor  que  efte  ferevi ,  e  aííinei  de  meu  final  publico,  e  Galpar  Gon- 
falvcs  Capellaó  do  dito  Senhor.  =3  O  Duque,  ps  Gomes  Soares.  es  Fer- 

naó de  Caftro  ts  António  Mouro  ts  Galpar  Gonfalvcs  ts  António 
Leite  é  Fernaó  da  Vcjga  s=  Álvaro  Baía  és  Fernaó  de  Miranda.    Foi 

aberto 
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aberto  cite  tcítamento  atrás  ferito  do  Duque ,  que  Deos  tem  ,  fegun- 
da  feira  xx  dias  domes  de  Setembro  de  1563  já  de  noite,  e  foi  aber- 

to perante  o  Licenciado  António  Pires  Ouvidor  da  Cala  do  dito  Se- 
nhor ,  e  foi  teítemunhas  António  de  Gouvea  ,  e  eu  Gafpar  Coelho  Ta- 

belliaó  ,  que  o  fcrevi.  E  por  o  dito  Ouvidor  achar  faó ,  e  limpo  de 
borradura ,  nem  entrelinha  ,  nem  coufa  ,  que  duvida  fízeíle  ,  mandou 
que  o  dito  teítamento  fe  compriífe  ,  como  nelle  fe  contem  ,  e  detfe  os 
treslados  delles  ,  que  foíTem  necelfarios  aos  Senhores  teítamenteiros. 
Gafpar  Coelho  Tabelliaó  o  ferevi. 

Treshih  dos  pap.is  de  fora  do  tejíamento. 

Peífo  por  mercê  a  Duqueza  minha  mulher,  que  queira  citar  nef- 
ta  Villa  agafalhada  com  meu  filho  ,  e  com  a  Senhora  D.  Catherina  , 
porque  ella  fera  a  mor  confolaílaó  ,  que  poder  fer  pêra  mim  ,  e  pêra 
minha  alma,  porque  eu  confio  de  meu  filho  o  Duque  de  Barcellos ,  e 
da  Senhora  D.  Catherina  ,  que  lhe  faraó  todos  os  ferviíTos  ,  e  agafal lia- 

dos ,  e  que  a  teraõ  por  maj  ,  como  fe  efpera  de  quem  elles  faó ,  e  co- 
mo lhe  deixo  encomendado  por  palavra  ,  e  por  ferito  \  e  toda  via  ,  que- 

rendo ella  naõ  eítar  aqui ,  e  ir  para  outra  parte  ,  mando  que  meos  fi- 
lhos fe  criem  aqui  em  caía  do  Duque  meu  filho ,  e  aflim  o  pelíb  mui- 

to por  mercê  ao  Senhor  Dom  Luis  ,  que  o  aja  por  bem  ,  e  que  minha 
mulher  eítê  aqui  da  maneira  ,  que  ordeno  ,  e  lhe  dem  hum  apofento 
deites ,  qual  parefer  a  meo  filho  ,  que  he  mais  conveniente ,  naó  lhe 
levando  por  elle  nenhuma  coufa ,  nem  me  parefe  refaó  ,  que  levem  a 
meo  filho  pelo  apofento  novo  mais  que  ametade  do  que  cnítou  pelos 
roes  das  obras ,  por  quanto  fe  fizeraó  muitas  fabriquas  ,  de  que  elle 
naó  tem  nenhuma  neceífidade.  í=  O  Duque.  f=  O  Duque,  é?  D.  Conf- 
tantino. 

Encomendo  a  meu  filho ,  que  ajude  tudo  o  que  puder  eíte  hof- 
pital  daqui  pêra  que  fe  curem  nelle  todos  os  doentes  ,  como  cu  ago- 

ra farto  :  cu  lhe  deixo  cem  mil  reis  de  juro  ,  naó  lhe  leixei  mais  ,  por- 
que eíle  mérito  queria  eu  que  elle  tiveífe  com  noíTo  Senhor  cm  aju- 
dar com  o  mais ,  e  fe  por  feu  falleííimento  poder  deixarlhe  ajuda  para 

iílb  perpetua  ;  fera  também  muito  bem  ,  e  aífim  o  deve  deixar  enco- 
mendado a  feu  filho.  Encomendo  a  meu  filho  que  favoreíTa  muito  ef- 

te  Collegio  de  Santo  Agoítinho  :  eu  tenho  fupricado  a  Roma ,  que  fe 
anexe  a  Igreja  de  S.  Pedro  de  Monforte :  trabalhe  porque  fe  faffa  a  dita 
anexaífaó  ,  e  rogolhe  ,  que  trabalhe  por  anexar  outra  Igreja  ao  dito 
Collegio  ,  que  lhe  renda  oitenta  mil  reis  forros  ,  para  fe  pagarem  mais 
Mcítres  ,  e  parefe  ,  que  os  Reitores  deite  Collegio  devem  ler  os  Prio- 

res de  Santo  Agoítinho.  Encomendo  a  meu  filho  ,  (que  fe  aja  com  feos 
Irmãos  da  maneira  ,  que  me  eu  ouve  com  os  meus  ,  e  os  mande  enfinar, 
e  doutrinar  muj  bem  ,  e  criar ,  porque  da  boa  creaifaó  vem  elles  a  fer 
homens  honrados.  Aílim  lhe  encomendo  muito  a  Duqueza  minha  mu- 

lher ,  eque  feaja  com  ella  como  me  eu  ouve  fempre  com  a  Duqueza 
minha  Senhora. 

As  amas  de  meos  filhos  mando  que  dem  a  cada  hua  fete  mil  reis 

de 
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dctenfa,  c  cila  tcnfa  ha  de  fcr  cm  vida  de  cada  hua  delias:  e  o  que 
eflas  tenfas  valerem  fe  ha  de  dar  a  meu  filho  do  monte  maior  ;  e  aflim 
mando  ,  que  dem  a  cada  hua  hum  vcílido  ,  depois  de  terem  creado 
meos  filhos.  E  lendo  calo  que  criem  menos  tempo  os  três  anãos  acuf- 
tumados ,  darlhchaõ  íbldo  a  livra  ,  como  parefer  bem  a  meos  teítamen- 
teiros.  E  Iiabel  Martins  eítâ  ja  fatisfeita.  As  dividas  ,  que  devo  aos 
orfaõs  de  minhas  terras  ,  mando  que  fe  paguem  logo.  A  xj  de  Mayo 
1561.     B    O  Duque. 

Item  :  A  Capella  ,  que  fe  dis  por  meu  Biíavo  cm  Santo  Agoíti- 
nho  em  Villa  ViíToía  ,  mando  que  íe  page  para  íempre  ,  e  fe  diga  a 

milfa  quotidiana,  porquanto  nas  partilhas ,  que  fis,  ouve  certo  pref- 
fo  por  onde  me  obrigei  por  minha  fazenda  a  mandalla  dizer,  e  pagar: 
e  o  mefmo  me  obrigei  pela  miíFa  que  fe  dis  quotidiana  em  S.  Domingos 
de  Évora  por  a  alma  de  meu  Avo.  Lembre  a  milía  ,  que  fe  foia  diíer 
em  Ourem  pela  alma  do  Marques  de  Valença.  Lembre  amiífa  que  fe 
foja  difer  em  Chaves  pela  alma  do  Duque  D.  Affonlb.  Eu  mandei  fa- 
ber  ao  Porto  a  S.  Domingos  das  Donas  onde  jas  a  Condeíla  D.  Leanor 
dalvim  mulher  do  Condeítable  Dom  Nuno  Alvres  Pereira  ,  fe  fe  di- 

zia algíía  mifla  por  cila  ;  e  foube  ,  que  fe  dizia  hua  quotidiana  ,  por 
hua  quinta  ,  que  deraõ  ao  dito  Morteiro ,  em  terra  de  Barrofo.  rt  O 
Duque. 

A  Duqueza  minha  Senhora  me  pedio  ,  que  gaílafíe  a  legitima  da 

Senhora  Condeífa  lua  rilha  no  Moíteiro  das  Chagas  •,  e  quando  ouve 
de  cafar  ,  me  diífe  que  dous  contos  ,  que  a  Imperatris  lhe  dera  para  ca- 
íamento  de  hua  filha,  foliem  para  a  CondcíTa  ,  em  defeonto  da  fuá 
legitima ;  depois  veio  a  cafar  a  Senhora  Marqueza  Dclche ,  e  deulhe 
cites  dous  contos  ,  e  quando  fe  iílo  fes ,  me  dice  Sua  Senhoria  ,  que 
tudo  o  que  cila  deíTe  á  Condeíla  ,  feria  em  defeonto  de  fua  legitima  , 
de  que  tenho  hua  Provifaó  Aia.  E  também  tenho  outra  do  Senhor  Con- 

de ,  em  que  dis ,  que  fejaó  â  conta  de  fua  legitima  os  novecentos  mil 
reis  ,  que  cu  dei  de  minha  cafa  :,  e  fe  por  ventura  demandarem  a  meos 
herdeiros  pelo  que  falta  para  comprimento  da  dita  legitima ,  podem- 
íelhe  dar  em  conta  eítas  provifoes ,  que  tenho  da  Duqueza  minha  Se- 

nhora ,  e  do  Senhor  Conde ,  por  quanto  me  difem  letrados  ,  que  naó 
tenho  nenhua  obrigaífaó  por  direito ,  nem  confeiencia ,  a  perfiaferlhe 
eíta  legitima ,  porque  a  mai  naó  he  obrigada  a  dotar  a  filha  ,  e  fe  toda 
via  inííítircm  nilfo  ,  determinice  por  juítiça.     zi    O  Duque. 

Eu  fiz  hum  efeaibo ,  e  compra  com  Chriítovaó  de  França,  elhe 
dei  trinta  alqueires  de  paó  ,  que  tinha  de  renda  em  hua  fua  herdade, 
que  eftâ  no  termo  de  Arraiolos  ?  e  fe  chama  dos  Andorinhos  ,  por  ou- 

tros trinta  alqueires  ,  que  cllc  tinha  na  herdade  das  Malhas ,  que  eítâ 
no  meu  regengo  de  monte  de  trigo,  e  aíTim  lhe  dei  fetenta  e finco  mil 
reis  por  hum  moio  ,  que  mais  tinha  na  dita  herdade ,  que  por  tudo  he 
htí  moio ,  e  meio  de  paó  tcríhdo ,  duas  partes  de  trigo  ,  e  hua  de  fevada*, 
c  cites  trinta  alqueires,  que  federão  pela  herdade  dos  Andorinhos,  faó 
do  morgado  ,  e  pertencem  ao  meu  filho  mais  velho  ,  porque  também 
eraõ  do  mefmo  morgado  os  trinta  alqueires  dos  Andorjnhos ,  e  íicaó 
cltoutros  em  feu  lugar.  E  aílim  quero,  que  eítc  moio  o  aja  meu  filho 
'  mais 
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mais  velho  ,  por  fer  coufh  ,  que  eítà  no  Reguengo  de  monte  de  trigo, 
etomalloha  no  que  leavalliar  por  meu  fallecimento.  a    O  Duque. 

Parece,  que  os  chãos  do  Pereiro  de  Santarém  naó  eftaó  nos  bens 
partiveis  do  Inventario  ,  que  fe  fes  por  fallecimento  de  meu  pai.  Ver- 

1'eha  ,  íe  íaõ  do  morgado  ,  eíefaó  de  partilha,  tenho  nelles  ametade  , e  o  terço  ,  c  a  minha  legitima  ,  e  a  da  Senhora  Infante  D.  Izabel ,  e  a  da 
Senhora  Marqucza  Delche.  Do  ai  íe  faraó  iguais  quinhões  ,  e  perten- 

cer a  meos  Irmãos  loldo  a  livra.  Mando  ,  que  dem  oitenta  mil  e  qui- 
nhentos reis  de  hum  direito,  que  naó  paguei  aElRey  meu  Senhor,  e 

porém  peííam-nos  ao  Governador  ,  que  entaó  for  ,  e  íenaó  quifer  fater 
mercê  delles  ,  entaó  mando  a  meos  teítamenteiros  ,  que  os  paguem. 
Eíla  Carta  fe  dará  a  D.  Conítantino  meu  Irmaó  ,  fe  eu  fallecer  primei- 

ro que  elle  chegue  da  índia  •,  e  fendo  cafo ,  que  lâ  falleíía  ,  ou  no  ca- 
minho ,  daríeha  a  dita  Carta  â  Duqueza  minha  Senhora  fua  maj  ,  que 

lie  lua  herdeira ,  ou  quem  for  herdeiro  ,  ou  teítamenteiro ,  a  qual  ve- 
rão ambos  ,  porque  he  coufa ,  que  cumpre  a  defeargo  de  lua  confeien- 

cia.    t=2  O  Duque. 
Tenho  dado  ao  moíteiro  denolfa  Senhora  da  Grafia  de  Villa  Vif- 

fofa  hum  moio  depaó  na  herdade  deBeatris  Goníalves,  que  ella  dei- 
xou a  nofia  Senhora  da  Gralfa  de  Villa  Viífofa  em  huã  Capelía  no  ter- 

mo de  Évora  monte.  Mando  ,  que  me  digaó  em  minas-  pela  alma  de 
meu  avo  ,  e  de  meu  paj  ,  e  de  minha  maj  ,  e  faíer  confeito  com  os  Pa- 

dres fobre  iíTo.  Tenho  dado  a  jugada  de  huã  herdade  em  Évora  mon- 
te ,  e  dos  Frades  de  S.  Jeronymo  de  Évora  ,  a  elles  mcfmos,  porque  me 

digaó  hum  trintario  em  perpetuam  pela  alma  delRey  D.  Manoel,  que 
lanta  gloria  aja  ,  e  tem  feito  feriptura  diííb  ,  que  cudo  ,  que  cítâ  no 
meu  Cartório.  Encomendo  a  meu  herdeiro  ,  que  faiba ,  fe  fe  difem 
citas  miílas  ,  c  as  falia  difer. 

Deixo  ao  Padre  Fr.  Paulo  Prior  ,  por  alembrador  de  meu  teíla- 
mento ,  e  aílim  a  Ruj  Vâs  Caminha  ,  FernaÔ  Barbofa  ,  e  Lazaro  Ri- 

beiro eítaraó  fempre  a  ordenar  de  cumprir  do  tcítamento.  Dice  no  tef- 
tamento ,  que  deixava  à  Duqueza  todos  os  feos  veílidos  ,  digo  ,  que 
lhe  deixo  toda  a  chaparia  douro  ,  que  efta  feita ,  e  confertada  para  el- 

les.   f£  O  Duque. 
Frej  Paulo  de  Jefus ,  mando ,  que  nas  efmolas ,  que  deixo  para 

cafar  órfãs  ,  entrem  duas  filhas  de  António  Alvares  de  Villa  Boim.  t=? 
O  Duque. 

Quanto  ao  que  me  lembraram  por  parte  de  Vifente  de  Soufa  da 
tenfa ,  que  elle  dis  que  lhe  devo,  digo,  e  mando,  que  fe  veja  tudo 
bem,  coque  porjuítilfa  eu  for  obrigado  a  cumprir,  fe  cumpra  ;  e  af- 
fim  o  mando  a  meos  teítamenteiros.  Foime  lembrado  também  Joaó 
Alvres  fobre  os  officios  ,  que  lhe  tirei ,  por  os  perder  ,  digo  ,  que  iíto 
feveja  por  juítifía  ,  c  fe  em  algua  obrigaífaó  lhe  for  a  elle  a  Joaó  Al- 

vres, ou  a  Gafpar  de   mando  que  fe  lhe  fatisfaífa  aquillo  ,  que 
porjuítiíla,  cconfciencia  eu  for  obrigado.  E  pefib  pormerce  ao  Se- 

nhor D.  Conítantino  ,  que  afane  por  mim  aqui  ,  c  aílim  aílinc  o  Du- 
que meu  filho,  ta  O  Duque.  s  D.  Conítantino.  si  Ruj  Vás  Ca- 

minha.    E3    Joaó  Conca. Digo 
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Digo  ,  que  algíías  peífas  das  que  faó  entregues  a  João  Gomes , 

cu  lhas  pedi ,  pera  as  dar  a  algíías  peííbas  ,  e  outras  lhe  mandei  dar  ;  di- 
go ,  e  mando  ,  que  acerca  difto  das  ditas  peífas  ,  que  aílim  forem  da- 

das, elle  feja  crido  por  leu  juramento  ,  como  as  deu  por  meu  manda- 
do. E  porque  eu  mandei  a  António  Mouro  ,  que  empreftaífe  moradia 

adiantada  a  algíís  creados  decaía,  mando  ,  que  ifto  feveja,  eleja  cri- 
do por  feu  juramento  ,  e  por  elle  fe  lhe  leve  em  conta.  Eu  tenho  da- 
do hum  de  ielfenta  mil  reis  para  fe  gaftarem  na  Capella  de  noífa  Se- 

nhora no  mofteiro  de  Santo  Agoftinho  ,  pela  que  mandei  desfazer , 
que  fes  o  marido  de  Maria  Aleaforada.  Mando  que  eftes  feílenta  mil 

reis  fe  paguem  ,  pera  fe  fazer  no  dito  Mofteiro  a  Capella  de  noífa  Se- 
nhora. O  Alvará  tem-no  Maria  Alcoforada  ;  e  mando ,  que  o  Senhor 

D.  Conftantino  ,  e  meu  filho  aílinem  aqui ,  a  19  de  Setembro  de  1563. 
Mando  que  dem  ao  marido  de  Izabel  Martins  hum  oíficio  de  Tabel- 
Jiaó  ,  que  lhe  prometi ,  pela  creaífaó  de  D.  Jaimes  meu  filho ,  e  quan- 

do lho  derem,  lhe  tiraram  os  quatro  mil,  que  tem  cadaíío.  Eu  man- 
dava dar  a  António  Alvres  vinte  mil  reis  de  fatisfaçaó  de  feu  ferviço , 

naõ  os  aceitou  ,  vejam-no  os  meos  teftamenteiros  ,  e  delhe  o  mais  que 
lhe  parecer  refam  ;  e  hej  por  bem  ,  que  o  Caftello  de  Villa  Boim  o  aja 
hum  leu  filho  ,  ou  filha.  Mando  ,  que  feeu  defta  doenfa  fallefer ,  pa- 

guem a  D.  Magdalcna  duas  mil  e  quinhentas  dobras  de  feu  cafamento , 
e  fe  eu  defta  doenfa  naõ  fallecer ,  eu  ordenarej  como  delias  feja  pnga. 
Mando  a  meu  filho  ,  e  ao  Senhor  Dom  Conftantino ,  que  aíTmem  por 
mim.     s=j    O  Duque,     b    D.  Conftantino.   tr 

A  Duqueza  ,  que  eftá  em  gloria  ,  deixou  a  D.  Violante  íincoenta 
mil  reis  ,  e  alem  deites  mando  ,  que  lhe  dem  mil  cruzados  ,  e  a  deixo 
muito  encomendada  ao  Duque  de  Barcelios  meu  filho ,  que  lhe  pro- 

cure todo  feu  bom  encaminhamento ,  e  nefta  conta  dos  mil  cruzados 
entrará  o  feu  cafimento  ,  que  Iam  mil  e  quinhentas  dobras.  E  mandei 
a  meu  filho  ,  que  aílinaíte  por  mim  efta  verba  :  e  aífim  ao  Senhor  D. 
Conftantino  meu  Irmaó.  Hoje  19  de  Setembro  de  1563.  c3  O  Du- 

que. 33  D.  Conftantino.  tí  A  Duqueza.  $|  Jcaó  Corrêa.  s=l  Af- 
loníò  Vás  Caminha.     =3    Fr.  Paulo  dejefus. 

A  mim  me  parece  ,  que  deixo  hua  cfmola  perpetuamente  a  San- 
ta Crux :  fe  lha  deixo  perpetuamente  ,  feja  embora ;  e  porem  fenaó  he 

perpetuamente  ,  declaro  ,  que  perpetuamente  ,  e  pera  fempre  Ih*  deixo 
da  minha  teria :  fe  deixo  ,  que  dem  o  cafamento  a  D.  Leanor  ,  heilho 
por  deixado  ,  e  fenaó  ,  mando  ,  que  lho  dem  ,  que  he  mil  e  quinhen- 

tas dobras,  as  quaes  lhedaraó  do  monte  maior.  Quanto  ao  omeio  de 
Mantiejro  ,  digo  que  fique  â  difpofiífaó  do  Duque  meu  filho  dallo  a 
híí  de  tres  peííbas.  ÍT.  a  Jorge  da  Veiga  ,  ou  a  Fernaó  da  Veiga ,  ou  a 
Ruj  Dias  da  Vejga  :  e  quem  ficar  com  o  orneio  dará  dés  mil  reis  de 
íénfa  a  hum  dos  que  ficar  fem  elle :  e  a  outro  ,  que  também  ficar  fem 
elle,  fe  daraó  de  minha  fazenda  outros  dés  rnii  reis  de  tenía  ;  e  po- 

rém eu  folgaria  ,  que  ficaíle  o  oflicio  a  Fernaó  da  Veiga,  s  O  Duque. 
53  ODuque. 

Digo ,  que  eu  ouve  do  Papa  Bulias  pera  poder  aplicar  a  minha 
Capella  mil  e  quinhentos  cruzados  de  penfaó  por  Igrejas  de  meu  Pa- 

droado. 
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droado.  Ouve  alguã  duvida  ,  depois  do  Papa  morto  ,  fer  efta  Bulia 
valiola  ,  por  fe  revogarem  ,  ou  ficarem  revogadas  as  Bulias,  que  naõ 
tiveílem  ávido  efíeito.  Sobre  iílo  eferevi  a  Roma  ,  e  me  refpondé- 
iam  ,  que  podia  íaler  as  ditas  ancxaífoes ,  e  aííim  mo  diíreraó  algus  le- 
trados  ;  e  mando ,  que  iíio  fe  veja  bem  ,  e  fe  ia  .  .  .  .  e  defencarreguc 
minha  confeiencia,  e  a  de  meu  rilho,  a  que  também  iílo  toca.  Man- 

do ,  que  fe  veja  o  ferviífo  ,  que  me  tem  feito  António  Fernandes  o 
das  egoas ,  e  paguefelhe  por  inteiro  tudo  o  que  fe  achar  que  merece. 
E  mandej  ao  Senhor  D.  Coníhntino  ,  e  ao  Duque  meu  filho ,  que  aíli- 
naile  aqui  por  mim.  Hoje  19  de  Setembro  1563.  sa  O  Duque.  « 
D.  Conílantino. 

Difemme  algus  letrados ,  que  o  Morgado  ,  que  fis  cm  íblteho  , 
que  poderá  aver  lugar  no  que  montava  o  prélio  da  metade  da  Duqueza 
minha  Senhora  ,  mas  tudo  o  ai ,  que  eu  meti  de  fera  diílo  ,  que  com 
confeiencia  o  naó  podia  fafer  ;  determinefe  eíle  negocio  per  direito  , 
porque  eu  naó  queria  encarregar  minha  confeiencia  em  nenhua  ecu- 
ia.     cj    O  Duque. 

Item  :  mando  ,  que  em  quanto  a  Duqueza  D.  Beatris  minha  mu- 
lher for  viva ,  que  meu  filho  dê  a  Ruj  Vás  Caminha  a  moradia ,  que 

tem  ,  fervmdo-a  ;  e  aííim  o  ordenado  da  iguaria.  E  pela  mefma  manei- 
ra mando  ,  que  dé  a  D.  Catharina  ,  fervindo  a  Duqueza  ,  os  três  moios 

de  trigo  ,  e  os  feíFenta  mil  reis  de  ordenado  em  cada  hum  anno  ,  como 
agora  tem.  E  faílecendo  Ruj  Vás  em  ferviííò  da  Duqueza ,  mando , 
que  dê  a  feos  filhos  a  Comenda  ,  e  Alcajdaria  mor  de  Soufel ,  como 
D.  Catharina  ordenar ;  porque  no  contrato  ,  que  fis  com  a  Duqueza 
D.  Beatris ,  quando  com  ella  caiei ,  dis  ,  que  ella  fique  cm  cabeífa  de 
cafal ,  até  lhe  reitituirem  feu  dote  ,  e  arrhas.  Encomendo  ao  Duque 
meu  filho,  que  com  a  major  brevidade,  que  poder  lhorefcitúa  ,  por- 

que aííim  lhe  cumpre  a  elle.  E  porque  eíla  rcfiiíuúTaó  ha  de  fer  em 
dinheiro,  ou  em  renda,  ou  em  movei ,  fe  o  eíla  quifer,  deve  de  ver 
meu  filho  o  que  de  movei  de  minha  caía  lhe  compre,  e  daqui  o  que 
lhe  naõ  couber  de  fua  legitima  ,  poderá  pagallo  em  juro  à  Duqueza, 
e  mandar  logo  vender  o  que  elle  naó  ouver  mifter  do  meu  movei ,  pe- 

ia com  iílo  fe  defempenhar  o  juro  da  Dizima,    ts  O  Duque. 
Item  :  mando  ,  que  contentando-fe  Sebaftiaó  de  Macedo  do  caó 

de  Coelho,  que  lhe  mandei,  que  dem  a  Brás  Palha,  que  mo  mandou, 
des  mil  reis  por  elle  •  e  tornando-o  Scbaíliaó  de  Macedo  ,  lho  tornaram 
a  dar  ,  e  compraram  outro  ,  que  dem  a  Sebaitkõ  de  Macedo.  E  por 
fua  Senhoria  naó  eflar  para  aíímar  ,  mandou  ,  que  aíTmaUe  o  Duque 
de  Barcelíos  por  elle.     cj    O  Duque. 

Item  :  Joaó  Monteiro  o  orneio ,  que  tem  em  Barcelíos  pêra  hu 
filho  hú  Tabelliaó  de  Barcelíos  creado  do  Bifpo  do  Porto,  o  oflicio 
pena  hum  filho,  chamafe  Giraldo  Vas.  Hum  oflicio  de  Tabelliaó  do- 

me Luis  Lopes  dei  a  feu  filho  ,  mando  ,  que  fe  naó  ouverem  effeito 
eílas  prometias  cm  minha  vida  ,  que  fe  cumpraó  depois  de  minha  mor- 

te ,  e  aííim  o  mando  a  meu  herdeiro  ,  que  o  faífa.     =3    O  Duque. 
Mando,  que  fe  tire  hum  cativo  de  terra  de  Mouros  ;  e  iílo  hc 

voto  que  íis  des  que  cílou  ncíta  Cidade ,  quando  me  chamarão  para 
Tom.  IV.  li  o  cerco 
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o  cerco  de  Mazagaó  ,  pêra  que  fé  dê  a  elle  cem  cruzados  ate  cento  e 
vinte.  E  mando  ,  que  fe  caze  hua  oría ,  para  que  deixo  de  dote  atè 
quinze  mil  reis.  Ja  a  orfa  he  caiada  ;  o  cativo  tenho  dado  á  Mize- 
ricordia  a  quantia  para  fé  tirar  o  cativo  ,  e  hei  de  dar  outros  finco- 
enta. 

Folha  de  lembrança  do  tefíamento. 

Ttem :  Vicente  de  Souza  eu  lhe  tenho  mandado  dar  cem  mil  reis, 
em  fatisfaíTaô  de  feu  ferviíTo  :  naó  lho  fou  em  mais  obrigaíTaó. 

Item  D.  Leanor  Pereira. 

Item  Violante  de  Aragão  tenha  o  que  tem  em  fua  vida.  =!  O 
Duque. 

Como  tenho  pago  a  meos  Irmãos  fuás  legitimas. 

Item :  á  Senhora  Infante  D.  Izabel  tenho  pago  fua  legitima  por 

treze  contos  de  reis  ,  que  lhe  comprei  hum  conto  de  renda.   ff.  qui- 
nhentos mil  reis  de  juro ,  e  quinhentos  mil  reis  em  vida  ,  e  com  dés 

mil  cruzados  que  lhe  dei  em  coufas  de  cafa  ,  e  os  PaíTos  de  Guimarães. 
A  Senhora  Marqueza  Delche  paguei  fua  legitima  ,  e  mais  a  dotei  com 
que  lhe  perfis  quarenta  mil  cruzados.  Ao  Senhor  D.  Jaimes  paguei  fua 
legitima  por  inteiro  de  que  comprou  herdades  ,  que  depois  tornou  a 
vender.     Ao  Senhor  D.  Conílaníino  também  lhe  paguei  fua  legitima  , 
de  que  comprou  Villa  Fernando  ,  que  depois  tornou  a  vender  ,    e  o 
mais  fe  lhe  pagou  em  dinheiro.    A  D.  Fulgencio  também  lhe  tenho  pa- 

go fua  legitima  por  inteiro.     Ascafas  da  Duqueza  minha  Senhora  fefi- 
zeraõ  com  o  dinheiro  de  fua  legitima  ;  fe  elle  pedir ,  que  lhe  dem  o 
preífo  delias ,  defelhc  ,  e  fiquem  as  ditas  cafiis  a  meos  herdeiros  ,  difen- 
do  porém  â  Duqueza  minha  Senhora ,  fe  as  quer  por  o  tanto ,  e  que- 
rendo-as  ,  demfelhe  por  quinhentos  mil  reis  ,   que  euftáram  ,  pagan- 
do-as  em  finco  annos.    íT.  cem  mil  reis  cada  anno  dos  quinhentos  mil 
reis,  que  tem  de  mim.    A  D.  Theotonio  tenho  pago  fua  legitima  por 
inteiro.     A  Senhora  D.  Vicencia  também  lhe  tenho  pago  fua  legitima, 
^  de  que  comprou  noventa  mil  reis  de  juro.     A  Sor  Maria  também  lhe 
tenho  pago  fua  legitima.     A  legitima  da  Senhora  CondeíTa  deTentu- 

íjgal  gaftei  nas  obras  do  mofteiro  das  Chagas  ,  citando  ella  pêra  fer  Frci- 
jra  nelle  com  eferito  da  Duqueza  minha  Senhora  que  o  fizeíTe.     De- 

pois fua  Senhoria  no  contrato  do  cafamento  da  CondeíTa  me  deu  finco 

mil  cruzados  ,  que  a  Imperatris  lhe  tinha  dado  em  pago  difto  ;  e  quan- 
do caiou  a  Senhora  Marqueza  Delche ,  lhe  alargou  cites  finco  mil  cru- 

zados para  o  caíamento  da  Marqueza  ,  e  a  Duqueza  minha  Senhora  me 
deu  hum   aífinado ,  cm  que  declara  ,  que  tudo  o  que  deu  cm  dote  á 
CondeíTa ,  era  em  pago  de  fua  legitima  ,  e  eu  lhe  dej  novecentos  mil 
reis  com  muito  mais  do  que  lhe  vinha  de  legitima :  a  Duqueza  minha 
Senhora  lho  tem  dado.   Se  por  ventura  pedirem  a  meos  herdeiros  a  de- 
máfia  dcíles  novecentos  mil  reis,  podem  difer ,  que  lua  maj  lhos  tem 

bem  pagos  ;  c  no  meu  feritorio  eílaó  os  papeis  diílo  ,  porém  fe  infiíti- 
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rcm  nifto ,  determinemno  letrados  ,  e  faíTaíFe  niflb  o  que  for  juitifTa  , 
e  defeargo  de  minha  confeiencia. 

Item  :  eu  tenho  empreitado  a  D.  Theotonio  meu  Irmão  dous 
mil  e  tantos  cruzados ,  e  tenho  mandado  vender  íincoenta  ,  e  tantos 
mil  reis  dejuro  na  Dizima  dopefeado  de  Lisboa.  Eftes  interefles  lia 
elle  de  pagar  cada  anno  ,  até  fe  defempenhar  o  dito  dinheiro  á  cuíta 
de  fuás  rendas.  Também  deve  a  António  Mouro  certo  dinheiro  ,  que 
naó  declaro  ,  por  naõ  faber  o  que  he  :  fera  o  que  por  boa  conta  fe 
achar.  Sendo  calo  ,  que  o  dito  meu  Irmaó  fàlleíTa  ,  fem  ter  com  que 
poífa  pagar  todas  citas  dividas ,  ou  parte  delias ,  faíTolhe  delias  quita 
da  minha  teria.  E  fendo  cafo  ,  que  elle  tenha  com  que  as  polia  pagar, 
entaõ  naó  lhe  quito  nada  difto  ,  porque  meos  herdeiros  teraó  mais 
neceíTidade  diífo  ,  que  elle.  E  podemlhe  mandar  difer  ,  que  das  ren- 

das ,  que  tem  nefte  Reino ,  que  agora  paliaram  de  mil  e  quinhentos 
cruzados ,  que  lhe  eu  dei ,  pôde  pagar  ifto.  E  o  que  atrás  digo  acer- 

ca das  cafas  de  D.  Fulgencio ,  eu  lhe  tenho  mandado  dar  quinhentos 
cruzados  em  Roma ,  e  outras  dividas ,  que  me  deve ,  tudo  fe  defecn- 
tará  nelles.  A  D.  Conftantino  meu  Irmaó  empreitei  dous  mil  cruza- 

dos ,  que  empenhej  por  elles  na  dizima  do  peitado  feífenta  e  quatro 
mil  reis  a  12500  reis  o  milhar,  de  que  elle  paga  os  i  n  ter  elles :  pagal- 
losha  a  meos  herdeiros.  Em  Villa  Viílbfa  a  nove  de  Maio  de  1560.  tâ 
O  Duque. 

Item :  mando  que  as  duas  filhas  de  Lopo  Rodrigues  de  Carva- 
lho ,  e  de  Leonor  de  Abreu  fe  metaó  freiras  á  minha  culta. 

Item  :  mando  que  fe  faiba  o  que  devo  aos  orfaós  das  minhas  ter- 
ras ,  e  fe  pague  em  prata  com  brevidade.  Item  :  declaro  ,  que  fem  em- 

bargo de  em  outra  verba  deite  meu  teitamento  difer,  que  fe  peíTa  a 
EIRey  meu  Senhor  me  faíTa  mercê  de  algus  direitos  de  coufas  da  ín- 

dia ,  em  que  lhe  fou  encargo ,  que  iíto  fe  naó  peita  a  S.  Alteza  ,  mas 
que  fe  liquide  o  que  nos  tais  direitos  fe  pode  montar  ,  e  que  logo  fe 
pague  por  inteiro  ,  e  por  eu  eítar  fraco  ,  e  naó  poder  aflinar  ,  mandej 
a  meu  filho,  c  ao  Senhor  D.  Conftantino  meu  Irmaó,  que  por  mim  o 
fifeífem.     ça    O  Duque,     sg    D.  Conftantino. 

Digo  ,  que  eu  fiquej  de  pagar  por  o  Senhor  Comendador  mor 
dés  mil  cruzados  por  hum  credito ,  que  diílb  paliei  ,  e  elle  f.cou  de 
pagar  os  intereífes  delles,  até  elle  pagar  os  ditos  dés  mil  cruzados.  PéT- 
folhe  por  mercê  pague  efte  credito ,  e  me  tire  deita  obrigaíFaó  ,  que 
por  elle  fiz.     =:    O  Duque. 

Item  :  à  Condcífa  de  Olivarcs  mando  de  prefente  féis  onfas  de 
âmbar,  coito  onfas  dealmifcar  fe  comprem  cm  Lixboa.  E  que  óiij 
mil  reis  ,  ou  óiij  mil ,  e  tantos  ,  que  cítaó  na  fazenda  do  Senhor  D.  Jai- 
nies,  que  aja  gloria  ,  que  íaô  ícos ,  que  lhos  mandem. 

Eu  tenho  tomado  alguas  peífas  da  fafenda  de  meu  Irmaó  ,  que 
Deos  aja,  como  fe  vera  por  hum  papel,  que. tem  Diogo  Lopes  em 
leu  poder:  e  D.  Fulgencio  deveme  dinheiro,  e  aDuqueza  minha  Se- 

nhora lhe  deve  a  elle  as  caías  ;  faííafle  conta  do  que  D.  Fulgencio  me 
dj\e,  c  defeontefe  a  Duqueza  minha  Senhora  do  que  lhe  cila  deve, 
eaeudaó  também  ao  Cardeal  Santa  íior  com  o  que  elle  lhe  deve.  De- 

lem. IV.  li  ii  ve 
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ye  o  Senhor  Dom  Conftantino  a  Duqueza  minha  Senhora,  decoufas, 
que  tomou  da  fafenda  de  meu  Irmaó  ,  mil  cruzados  ,  ou  perto  ,  como 
feverà  por  hum  papel  ,  que  Diogo  Lopes  diíTo  tem.  Também  fe  de- 

ve á  fa lenda  de  meu  Irmão  o  dinheiro  da  gale  ,  e  o  refte  das  Comen- 
das ,  que  fe  ficou  devendo  de  íeu  tempo  ,  e  a  Gaípar  velho  foraó  as 

Provifoes  de  como  meu  Irmão  pagou  os  três  quartos  pêra  fe  defemba- 
raffar  eftes  reftes ,  porque  tinha  lanfado  maõ  por  ellcs  o  Contador , 
difendo  que  o  fafia  ate  lhe  moftrarem  ,  fe  pagara  os  três  quartos  a  To- 

mar.    :=s    O  Duque. 
A  efte  Candiote  ,  que  me  trouxe  os  falcões  ,  mando  que  lhe  dem 

por  quatro  lacres  primas  fecenta  cruzados  ,  e  por  dous  terfoês  quinze 
cruzados ,  que  faó  fetenta  e  finco  cruzados  ,  e  oito  cruzados  pêra  o 
caminho.  A  Martim  Sanches  falfo  mercê  de  cem  cruzados  defta  ma- 

neira :  o  facre  ,  que  me  comprou  ,  nos  vinte  cruzados  ,  nos  mefmos 
vinte  cruzados  ,  e  o  mantimento  lhe  dem  de  graíTa  ,  e  o  mudado  do  ar, 
terfoo  feu  ,  e  o  da  terra  ,  e  hu  prima  dos  que  agora  vieraó  ,  de  todos 
eftes  lhe  faíTò  mercê ,  e  bufque  fua  vida ,  que  meu  filho  naÓ  he  caíTa- 
dor  ,  que  fe  o  fora  ,  eu  lhe  aconfelhara  ,  que  fe  firvira  delle. 

O  facre  dechado  bom  ,  que  o  Conde  de  Medelhim  me  mandou  , 
mando  ,  que  o  levem  ao  Senhor  Conde  de  Medelhim  :  e  aífím  o  falcaõ 
de  Figueiredo  ,  e  dous  facres  de  Manoel  de  Freitas  ,  os  melhores ,  que 
tiver.     s3   O  Duque. 

Se  por  ventura  naõ  deixo  a  Fernão  de  Crafto  o  ordenado  ,  que 
tem  de  carne ,  e  pefeado  ,  hej  por  bem  de  lho  deixar  em  vida.  E  fe 
também  naõ  deixo  a  Ajres  de  Miranda  o  toílaó  cada  dia  de  trinchan- 

te ,  hej  por  bem  de  lho  deixar  em  fua  vida  ,  e  o  Duque  mandou  ao 
Duque  de  Barcellos  aílinalfe  ifto  por  elle.     S    O  Duque. 

Tratado  do  Ca/amento  da  Senhora  D.  I/ahe!  filha  do  Duque  Dom 

Thcodofío  I.  com  D.  Miguel  de  Menezes ,  Marquez  deVilla* 

Real,  tirado  do  Original ,  que  e/lá  no  Cartório  doCon» 
de  de  Vatladares. 

NuíT)  j*tg  ÇJ  Aibaõ  quantos  eíle  eflromento  dado  em  publica  forma  com  ho  tref- 
'  '  CJlado  de  hum  comtrato  de  dotte  virem  ,  que  no  anno  do  nafeimen- 

An.  1629.  to  deNoíTò  Senhor  Jefu  Chrifto  de  mil  e  fciícemtos  e  vinte  c  nove, 
em  vinte  e  fette  dias  do  mes  de  QucTubro  ,  na  Cidade  de  Lixboa  no  Pa- 

ço dos  Taballiais  pareceu  prezente  Joaõ  Cardozo  ,  morador  nefta  Ci- 
dade junto  ao  arquo  de  Noíía  Senhora  daPiadade,  que  cftaa  junto  ao 

Terreiro  dos  Ximenes  ,  o  qual  me  aprezentou  a  ditta  eferitura  de  com- 
trato de  dotte  feita  na  Villa  do  Lamdroal ,  legundo  delia  parecia  nas 

notas  deVafco  Martins  Verdelho  Taballiaõ  cm  a  ditta  Villa,  pedindo- 
me  lhe  paçaííe  eíle  treslado  em  publica  forma  ,  e  por  citar  fem  cou/a , 
que  duvida  faça  lho  pafiei ,  cujo  treslado  da  ditta  eferitura  de  verbo 
ad  verbum  he  o  feguinte.  In  Dei  nomine  amen.  Saibaõ  quantos  efte 
publico  eftromento  de  comtrato  de  dotte ,  e  cazaniento  virem  ,  que  no 

anno 
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anno  do  nafcimcnto  de  Noílò  Senhor  Jefu  Chrifto  de  mil  e  feifeenfos 
e  quatro  annos ,  aos  vinte  e  quatro  dias  do  mes  de  Abril  do  ditto  anuo 
neita  Villa  de  Alhandroal ,  no  Caítello  daditta  Villa  ,  e  apoíemto  om- 
de  eftaa  ha  muito  Exccllente  Senhora  Duqueza  de  Barguança  D.  Bri- 

tes de  Aiemcaítre  ,  e  a  muito  Exceílente  Senhora  Donna  Izabel  fua  fi- 
lha ,  e  do  Senhor  Duque  de  Barguança  D.  Theodozio  o  primeiro  deite 

nome  ,  feu  marido  ,  que  Deos  tem  ,  íemdo  as  dittas  Senhoras  ahy  de 
preiente,  ebem  afy  Triítaó  Monteiro,  Cavalleiro  da  bordem  deNof- 
lb  Senhor  Jefu  Chrifto ,  Criado  do  muito  Exceílente  Senhor  D.  Mi- 

guel de  Menezes  ,  Marques  de  Villa  Real ,  e  feu  Procurador  baftamte 
porvertude  de  hum  publico  eftromento  de  procuraflaó ,  que  pêra  eíle 
effeito  aprefemtou  do  ditto  Senhor  Marques ,  cujo  treslado  vai  no  fim 
deita  eferetura  pêra  mais  fertefa  do  ditto  poder  loguo  pella  ditta  Se- 

nhora Duqueia  de  Barguança  Donna  Brites  Dallemcaítre  foi  dito  em 
prefemça  de  mj  publico  Taballiaõ  ,  e  das  teftemunhas  ao  diamte  no- 

meadas ,  que  ella  eítava  comíertada  pêra  com  ajuda  ,  e  favor  do  Se- 
nhor Deos  cafar  a  dita  Senhora  D.  Izabel  fua  filha  ,  com  ho  dito  Se- 
nhor D.Miguel  de  Menezes,  Marques  de  Villa  Real  por  licença  efpe- 

ciai  que  pêra  iífo  fe  impetrou  delRey  noffo  Senhor ,  e  que  vimdo  o 
dito  calamento  a  efeito  ,  e  fendo  recebidos  a  porta  da  Igreja  fegundo 
forma  do  fagrado  Concilio  Tridemtino  ella  dita  Senhora  Duqueza  de 
Barguança  D.  Breatis  de  Lemcaflre  lhe  daa ,  e  dotta  em  cafamento  qua- 
remta  mil  cruzados  de  fua  fazenda  com  ho  que  ja  tem  a  Senhora  D. 
Izabel  paguos  em  duas  paguas  ,  a  primeira  a  de  vimte  mil  cruzados  ho 
no  que  mais  ella  Senhora  dottadora  quizer  loguo  tanto  forem  recebi- 

dos paguos  em  dinheiro  ,  peitas  douro  ,  prata  ,  joyas ,  pedraria  ,  bens 
de  rais ,  veítidos  ,  e  adereííbs  da  peífoa  da  dita  Senhora  D.  Izabel ,  e 
mais  coufas  que  lhe  ella  Senhora  dottadora  emtreguar  ainda  que  fejaó 
bens  próprios  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  lua  filha  porque  todo  fe  def- 
contara  na  ditta  entregua  ,  e  fatisfaçaõ  dos  quaremta  mil  cruzados  ,  que 
lhe  aífy  dotta  no  tempo  do  paguamento  em  que  lhos  emtreguar ;  e  os 
outros  vinte  mil  lhe  ade  dar  ,  e  entreguar  ho  dia  do  recebimento  a  oi- 

to mezes  primeiros  feguintes  em  dinheiro  ,  e  mais  bens  da  natureza  dos 
atras  declarados  paguos  pella  mefma  ordem  ,  e  maneira  ,  que  conthem 
no  primeiro  pagamento  ,  e  huns ,  e  outros  ferao  todos  avaliados  por 
duas  peífoas  ,  que  o  bem  entendaó ,  huma  que  ella  Senhora  Duqueza 
de  Bargança  D.  Brites  Daliemcaítro  nomear ,  e  a  outra  aquella  que  o 
ditto  Senhor  D.  Miguel  de  Menezes  ouver  por  bem  ,  e  na  contia  em 
que  os  pozerem  os  aífeitara  ella  Senhora  dottadora  ,  e  os  entregara ,  e 
alem  dilfo   ella  ditta  Senhora  D.  Izabel  fe  dotta  com  hos  bens  aífim 

de  rais  como  moveis  dereitos  ,  e  auífois  que  lhe  pertencem  avendo  fua 
legitima  da  fazemda ,  que  ficou  por  morte  do  ditto  Senhor  Duque  de 
Barguança  D.  Theodozio,  feu  Pay,  c  defeus  rendimentos  do  tempo 
de  lua  morte  athe  o  dia  cm  que  forem  recebidos ,  e  com  todos  os  mais 
que  ade  aver  ,    e  herdar  por  morte  da  dita  Senhora  Duqueza  de  Bar- 

guança D.  Brites  de  Lemcaítre  fua  May  e  poíto  que  fe  naó  poífa  ao 
prezente  declarar  conthia  íerta  dos  dittos  bens,  feemtemde  que  pode 
importar  cite  dotte  duzentos  mil  cruzados  hou  o  que  fe  achar  cm  ver- 

dade \ 
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dade  ;  porem  ella  ditta  Senhora  D.  Izabel ,  e  a  ditta  Senhora  Duque- 

za ,  lua  May  nunca  ficarão  obriguadas  a  paguar  mais  comtia  ,  que  os 
coremta   mil  cruzados  ,  que  ella  Senhora  Duqucza  promete  ,  e  quan- 

to ao  mais  aquclla  comtia  fobmente  fiquara  prometida  ,  e  dotal ,  que 
Te  arrecadar,  e  fe  achar  que  foi  entregue  ao  ditto  Senhor  Marques , 
ou  a  feus  Thezoureiros ,  Almoxarifes  ,  recebedores  ,  Procuradores,  hou 
qualquer  outra  peílba  que  por  feu  poder ,  bordem  ,  e  mandado  o  re- 

ceber ,  e  da  meíma  maneira  ,  e  cafo  ,  que  o  que  lhe  for  entregue  paf- 
fe  a  comthia  dos  duzentos  mil  cruzados  todo  o  que  receber  por  rezaó 
das  ditas  herarnías  dos  bens  dos  dittos  Senhores  D.  Theodozio  ,  e  D. 
Brites  Delemcaítre  Pay  ,  e  May  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  fiquara  do- 

tal ,  e  tenha  natureza  dos  mais  bens  dotais  juntamente  fem  hos  qua- 
remta  mil  cruzados ,  que  lhe  a  ditta  Senhora  Duqueza  fua  May  loguo 
daa  ,  e  dotta  pêra  lhe  fer  reílituido  com  fuás  arras  inteiramente,  efem 
demenuiíTaô  em  cada  hum  dos  caíbs  ,  e  que  conforme  a  eíle  comtrato , 
e  lio  deve  reítetuir  ,  e  pêra  firmeza  ,  e  certificaíTaó  de  como  hos  dittos 
bens  lhe  ficaó  entregues ,  bailara  hum  aííinado  ,  e  quitaílaó  feita  da 
letra  ,  c  final  do  ditto  Senhor  Marquez ,  ou  feita  pello  feu  Secratario  , 
e  aflinada  por  elle  ,  e  o  ditto  aííinado  fe  dará  tanta  fee ,  e  credito  co- 

mo a  eferctura  pubrica  pêra  fe  moltrar  em  como   foi  paguo  da  ditta 
comthia  ,  e  elle  Senhor  Marques  numqua  em  tempo  algum  poderá  re- 

ceber ,  nem  mandar  receber  os  dittos  bens  em  parte  ,  nem  em  todo 
fem  primeiro  ao  tempo  ,  que  lhe  forem  entreguar  a  dita  quitaílaó  fei- 

ta por  cada  huma  das  maneiras  atras  declaradas ,  ou  por  hum  Taballiaó 
dasnottas  qual  elle  mais  quizer  ,  e  tanto  que  lhe  forem  es  dittos  bens 
cmtregues  fendo  moveis,  ou  femoventes  dinheiro  ,  pedraria,  ou  quaef- 
quer   peíías    douro  ,   e  prata  fera  elle   Senhor  Marquez  obriguado  a 
comprar  bens  de  rais  com  a  vallia  dos  dittos  bens ,  e  loguo  tanto  que 
forem  comprados  ficarão  dotaes ,  e  feguiraó  a  natureza  dos  dittos  bens 
de  raiz  juntamente  com  hos  mais  bens  de  raiz ,  que  lhe  forem  emtre- 
guês ,  e  iílo  do  dia  da  entregua  a  hum  anno  primeiro  feguinte  ,  e  a  dit- 

ta emtregua  fe  lhe  fará  impetrando  ho  ditto  Marquez  Provizaó  dei- 
Rey  noílb  Senhor  pêra  fegurar  o  ditto  dotte  das  arras  pellos  bens,  e 
rendas  da  Coroa  ,  morgados  ,  e  quaefquer  outras  propriedades  das  vim- 
culladas ,  c  anexas  ao  citado  da  Caza  de  Villa  Real  no  termo  de  oito 
mezes  ,  que  ao  diante  fe  declara  porque  naó  impetrando  a  dita  Provi- 
faõ  no  ditto  termo  dos  oito  mezes  lhe  naó  fera  emtreeue  couza  aleu- 

ma  mais   que  os  primeiros  vimte  mil  cruzados  ,  que  a  ditta  Senhora 
Duqueza  de  B  argua  nça  ade  dar,  e  entreguar  loguo  tanto,  que  forem 
recebidos  ,  e  os  dittos  vimte  mil  cruzados ,  que  lhe  amde  fer  entregues 
por  também  ferem  dotaes  fe  feguram  pella  maneira  que  feamde  fegu- 

rar todos  os  mais  bens  dcfle  dotte,  e  de  fuás  arras  em  cazo  que  fe  im- 
petre a  ditta  Prcvifaó    dclRey  noiíb  Senhor  pêra    tedo  ficar    feguro 

pellos  b^ns  ,  e  rendas  do  dito  citado  de  Villa  Real,  e  os  bens  que  o 
ditto  Senhor  Marques  ade  comprar  dos  dittos  bens  de  rais  ,  c  da  com- 

tia das  arras  feraó  defezo  pêra  fémpre,  e  de  major  remda  erdades  ,  ju- 
ros, pomares,  quintas,  e  outros  bens  de  raiz  ,  que  naó  recebaó  dimi- 

nuiiíaó ,  e  numqua  fe  poderão  comprar  bens  alguns  a  retro ,  nem  ou- 
tros 



da  Cafa  T^eal  Tortugue^a.  255 

tros  cm  que  pofTa  aver  periguo  ,  011  corra  qualquer  rifquo  de  fe  pode- 
rem perder  ,  ou  deteriorar  de  maneira  que  fe  fiquem  demenuindo  as 

pellas ,  que  para  elles  fe  derem ,  e  loguo  tanto  que  forem  comprados 
ficarão  dotais  ,  e  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  pcllo  mefmo  preço  val- 
liaó ,  e  que  fe  comprarem  fem  numqua  em  tempo  algum  fe  poder  di- 

zer ,  que  por  íe  dar  por  elles  alguma  couza  menos  do  que  dereitamen- 
te  valhaó  fiquou  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  por  major  preço  do  cm  que 
forem  comprados  ,  c  fendo  cafo  ,  que  alguns  moveis  ,  ou  quacfqucr 
peífas  ,  veftidos ,  e  outras  coufas  fiquem  no  calai ,  e  fenaõ  compre  a 
vallia  delias  em  bens  derais  pera  ficarem  dotaes  avallia  dosdittos  vef- 

tidos ,  e  mais  moveis  feraó  dotal  de  maneira  ,  que  eílando  deteriora- 
dos ,  ou  guaftandoffe  confiante  o  matrimonio ,  ou  naó  querendo  a  ditta 

Senhora  D.  Izabel  ,  ou  a  pcííoa  a  que  fe  ouver  de  fazer  a  reítetuiçaó 
do  ditto  dotte  os  dittos  bens  moveis  por  eílarem  deteriorados  fempre 
lhe  pnguaraó  a  ditta  vallia  dotal  em  que  forem  avaliados  ,  e  fe  gaitarão 
por  conta  delle  ditto  Senhor  Marques  D.  Miguel  de  Menezes  ,  e  naó 
da  ditta  Senhora  D.  Izabel ,  nem  da  peífoa  a  que  fe  ouver  de  reíliruir 
o  ditto  dotte ,  porque  todo  elle  lhe  fera  entregue  nos  cazos  em  que 
fedeve  fazer  a  ditta  reltituiçaó  fem  perda,  nem  demenuiiraõ  alguma, 
e  os  dittos  bens  dotaes  fe  naó  poderão  vernder  ,  trocar ,  nem  efeambar, 
nem  por  outra  alguma  via  allicnar  poílo  que  feja  pera  fatisfaeaó  de 
dottes  de  filhos ,  que  damtrc  ambos  naífam  ,  e  refguate  de  qualquer 
peilba  que  feja  ,  ou  pera  paguamento  de  dividas ,  que  fe  devam  amtes 
do  matrimonio  ,  ou  fe  com  tratem  depois  delle  fellebrado  ,  e  aimda  que 
as  dittas  dividas  fejaó  feitas  pera  provimento  ,  e  fuftentaíTaó  do  ditto 
matrimonio  em  quanto  emtre  elles  conftar,  nem  pera  fepaguarem  fer- 
viílbs  de  Criados  ,  ou  Criadas  ,  que  fervirem  ao  dito  Senhor  Marquez, 
ou  a  dita  Senhora  D.  Izabel ,  nem  pera  ferviços  de  Sua  Magcílade  ,  ou 
defenfaó  do  Reyno  porque  todas  as  dittas  obriguaílbens  fe  paguaraó 
dos  adqueridos  ,  e  naó  os  avemdo  dos  bens ,  e  remdas  do  ditto  Senhor 
Marques  fem  o  ditto  dotte ,  nem  as  arras  terem  demenuilfaó  alguma , 
e  fe  naó  poderá  comtra  iífo  impetrar  Provizaó  delRey  nofíb  Senhor, 
e  avemdoífe  fera  nulla  ,  e  fobreptiília  ,  e  fe  naó  uzara  delia,  eemcaíb 
que  fe  vemda  qualquer  propriedade ,  ou  coufa  dotal  ,  ou  fe  fada  del- 

ia allienaílam  ainda  que  feja  com  exprelfo  comfentimento  da  ditta  Se- 
nhora D.  Izabel  a  ditta  vemda ,  e  alienaflaó  fera  nulla  aíTim  como  fé- 

naó  dera  tal  comfentimento  porque  daguora  pera  emtaó  o  haó  por 
nullo ,  e  de  nenhum  efreito ,  e  o  que  for  alienado  poderá  a  ditta  D.  Iza- 

bel tirar  do  poder  da  peíToa  que  o  poífuir  ,  e  mandar  mover  fobre  iílò 
demanda  poílo  que  feja  confiante  ho  matrimonio  ,  e  ainda  que  por 
parte  do  dito  Senhor  Marquez  fe  lhe  denegue  licença  pera  fe  tirar  os 
dittos  bens  dotais  porque  ella  ficara  inteiramente  Senhora  da  propia- 
dade  dos  dittos  bens  pera  os  poder  mandar  cobrar  athe  ferem  reftetui- 
dos  ao  ditto  dotte.  E  pello  ditto  Triftaó  Monteiro  em  nome ,  e  co- 

mo Procurador  do  ditto  Senhor  D.  Miguel  de  Menezes  por  vertude  da 
dita  ProcuraíTaó  foi  ditto  que  elle  aífeitava  o  ditto  dotte  ,  e  com  to- 

das as  obriguafToens  ,  e  declaraçoens  contheudas  em  cita  eferctura , 
e  obriguava  a  todo  cumprir  allim  ,  e  da  maneira ,  que  fe  nella  con- 

them, 
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thcm  ,  c  que  por  omra  do  matrimonio  ,  c  confervaíThó  da  Caía  ,  c  cíla- 
do  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  lhe  prometia  ,  c  defeito  prometeu  co- 
renta  mil  eruzados  de  arras,  que  fc  lhepaguaraó  pcllos  bens  ,  efàzen- 
da  do  ditto  Senhor  Marquez  D.  Miguel  de  Menezes,  e  as  dittas  arras 
teraó  a  meíma  natureza,  liberdades,  previilegios,  c  prerrogativas  ,  que 
ao  deter  os  próprios  bens  de  raiz  auhn  pêra  fua  coníervallao  ,  como 
pêra  ler  perferida  a  pagua ,  c  faíisíaçaó  delia  a  todas  as  outras  obrigua- 
çoens ,  e  dividas ,  que  forem  devidas  airada  que  fejaó  feitas  primeiro 
que  a  que  hora  fe  fas  deita  promeíla ,  e  obriguaçaó  que  por  rezaõ  del- 

ia lhe  fiqua  as  quaes  arras  numea  a  ditta  Senhora  Donna  Izabel ,  e  lhe 
ieraô  paguo.s  por  inteiro  em  caio  que  fejaó  emtregues  ao  ditto  Senhor 
Marquez  amtes  do  leu  rallecimcnto  cento  e  vinte  mil  cruzados  de  dot- 
te  porque  naó  lhe  fendo  emtregue  tamta  comtia  fe  lhe  naó  paguaram 
mais  arras,  que  a  terça  parte  do  dotte  que  lhe  for  emtregue,  cem  ca- 

lo ,  que  o  dotte  ,  e  emtrcgua ,  que  for  feita  ao  ditto  Senhor  Marquez 
importe  mais  que  os  cento  e  vinte  mil  cruzados  numqua  as  arras  pode- 

rão paííar  dos  dittos  quaremta  mil  cruzados  ,  e  feparandoíle  o  matri- 
monio por  morte  delle  Senhor  Marquez  ,  ou  por  qualquer  outra  via 

cm  vida  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  poíto  que  damtre  ambos  fiquem, 
filhos  íèmpre  a  ditta  Senhora  Donna  Izabel  lera  emtregue  do  feu  dot- 

te,  das  arras ,  fem  no  ditto  dotte,  e  arras  terem  os  dittos  filhos,  nem 
outros  alguns  herdeiros  parte  alguma  ,  e  todos  os  mais  bens ,  que  por 
parte  dclles  Senhores  comtraemtes  vierem  ao  cazal  nao  fendo  os  atras 
declarados  fe  regullaraó  por  adqueridos  ainda  que  fejaó  patrimoniaes 
ââ  parte  do  ditto  Senhor  Marquez  ,  e  tudo  o  que  naó  for  dottal  fe  par- 

tira como  adqueridos  igualmente  emtre  a  Senhora  D.  Izabel ,  e  os  her- 
deiros do  ditto  Senhor  Marquez,  e  fazemdoíFc  bemfeitorias  conftamte 

o  matrimonio  nos  bens  do  citado ,  ou  em  quaefqucr  outros  feguintes  a 
reftetuiflaó  naó  poderá  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  fer  tirada  da  poíle 
das  propriedades ,  em  que  as  dittas  bemfeitorias  forem  feitas  athe  lhe 
fer  pagua  aparte  que  nellas  lhe  couber  aver ,  e  avemdo  duvida  fobre 
as  bcmíbitoi  ias  de  maneira  que  fe  aja  de  correr  demanda  ,  e  querendo 
h  >  novo  fobceífor ,  que  lhe  fejaó  emtregues  as  propriedades  em  que 
cilas  forem  feitas,  e  fazer  pêra  eífe  efleito  depozito  da  vallia  delias,  o 
ditto  depozito  fe  fará  na  maó  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  ,  ou  da  pef- 
foa  que  ella  ordenar  ,  e  ifto  pella  parte  fobmente  ouver  de  aver  das 
dittas  bemfeitorias  ,  e  a  liquidação  que  feade  dcpoíitar  fera  feitta  pel- 

la via  ,  e  ordem  que  por  dereito  eílaó  determinado  ,  e  naó  fera  ha  dit- 
ta Senhora  D.  Izabel  obriguada  a  dar  fiança  alguma  pêra  lhe  fer  em- 

tregue a  comtia  ,  que  ouver  de  ler  depofitada  das  dittas  bemfeitorias 
antes  elSa  a  thera  em  lua  maó  athe  fedar  final  fentenea  no  cafo  da  ia- 
tisfaflam  das  dittas  bemfeitorias ,  e  o  que  for  determinado  por  fentença 
que  paíle  em  coufa  julgada  fe  guardara  ,  e  comforme  a  ella  lhe  ficara 
o  ditto  dcpoíito  ,-c  liquidandoíie  menor  comtia  emtaó  reftituira  o  que 
fe  achar  que  mais  lhe  foi  emtregue,  e  lhe  fiquaraó  ,  o  que  lhe  foi  jul- 
guado,  e  naó  fe  fazendo  o  depozito  em  fua  maó  pella  maneira  que  dit- 

to hi  naó  poderá  fer  tirada  da  poífe  das  dittas  propriedades  em  que 
as  bemfeitorias  forem  feitas  ,  e  outrofy  cílara  a  ditta  Senhora  D.  Iza- 

bel 
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bel  íempre  em  pofTe  do  feu  dottc ,  e  das  arras  ,  e  adqueridos  athe  ella 
fer  pagua  de  tudo  o  que  lhe  for  devido  ,  e  fe  fazerem  ,  e  acabarem  as 
partilhas  dos  bens  emtre  ella  ,  e  os  herdeiros  do  ditto  Senhor  Mar- 

quez ,  e  em  cafo  que  o  ditto  Senhor  Marquez  em  feu  teítamento  dei- 
xe alguns  leguados  ha  ditta  Senhora  D.  Izabel  os  dittos  leguados  lhe 

feraó  paguos  ,  e  emtregues  pellos  bens  ,  que  do  ditto  Senhor  Marquez 
ficarem  jfem  fe  lhe  defcomtar  coufa  alguma  do  ditto  dotte ,  nem  das  ar- 

ras ,  amtes  todos  os  dittos  leguados  lhe  feraó  fatisfeitos  aliem  do  dit- 
to dotte  ,  e  das  arras ,  e  do  feu  meyo  dos  adqueridos  ,  e  alimentar-feha 

a  ditta  Senhora  D.  Izabel  he  a  gemte  de  lua  Cafa  por  conta  do  feu 
dottc  ,  e  arras  ,  e  de  mais  ,  que  fe  lhe  ouver  de  paguar ,  ou  de  feus  ren- 

dimentos ,  de  maneira ,  que  os  bens  do  ditto  Senhor  Marquez  naó  re- 
cebaó  por  eíTa  cauza  demenuiífam  ,  e  as  exéquias  funeraes  que  fe  fize- 

rem em  ho  dia  do  emterramento  prezemte  o  corpo  fe  faraó  por  comta 
do  todo  o  monte  dos  adqueridos  ,  e  naõ  os  avendo  fe  faraó  pellos  bens 
do  ditto  Senhor  Marquez  ,  e  tudo  o  mais  que  fe  ouver  de  cumprir 
por  fua  alma  fe  fará  pellos  bens  do  ditto  Senhor  Marquez ,  e  os  doos  , 
e  veftidos  dos  criados  fe  compriraó  dos  adqueridos ,  e  naó  os  avemdo 
pellos  bens,  que  do  ditto  Senhor  Marquez  ficarem  fem  fàzemda  da  dit- 

ta Senhora  D.  Izabel  receber  por  eíTe  refpeito  demenulífam  ,  nem  os 
dittos  doos ,  e  mais  veftidos  ferem  comprados  por  fua  comta ,  e  em 
calo ,  que  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  falleça  primeiro  ,  que  o  ditto  Se- 

nhor Marquez  fem  damtre  ambos  fiquarem  filhos ,  ou  outros  defeem- 
dentes  ,  poílo  que  a  ditta  Senhora  Duqueza  de  Barguança  fua  May 
dottadora  fique  viva  naó  fera  o  ditto  Marquez  obriguado  a  paguar  ar- 

ras algumas ,  e  da  meíina  maneira  naó  fatisfára  as  dittas  arras  poílo  que 
filhos  ,  ou  outros  defcemdentes  lhe  fiquem  ,  e  em  cada  hum  deites  dous 
cazos  poderá  ha  ditta  Senhora  D.  Izabel  temdo  herdeiros  neceíTarios 
difpor  da  terça  parte  do  feu  dotte  ,  e  bens ,  que  lhe  pertencerem  ,  e 
do  mais  que  a  Senhora  Duqueza  ordenar ,  como  lhe  aprouver  deixam- 
do-a  a  quem  lhe  parelfer  ,  e  fe  cumprira  o  que  difpozcr  ,  e  ordenar,  ou 
tiver  ordenado  da  ditta  terça  he  naó  fendo  herdeiros  neceffarios  afeem- 
dentes ,  nem  defcemdentes  poderá  difpor  de  todo  o  ditto  dotte ,  e  do 
mais  que  feu  for  como  lhe  pareíTer  ,  e  iífo  fe  comprira  ,  e  naó  fazemdo 
cila  teítamento  fe  fará  reftetuiçaó  do  dotte  por  inteiro  a  Senhora  Du- 

queza de  Barguança  fua  May  naó  tendo  a  Senhora  D.  Izabel  filhos, 
ou  defcemdentes  ,  e  a  meífna  reftetuiíTam  fe  fará  aos  mais  feus  herdeiros 
abcmteítado  paguandoífe  os  veftidos  dos  Criados,  eenzequias  funerais, 
que  fe  fizerem  preiemtc  o  corpo  do  monte  mayor  dos  adqueridos  ,  e 
naó  avemdo  adqueridos  fe  paguaraó  dos  bens  da  ditta  Senhora  D.  Iza- 

bel ,  e  avemdo  dividas  feitas  conítamte  o  matrimonio  fe  paguaraó  dos 
adqueridos ,  dizendo  mais  a  ditta  Senhora  Duqueza  de  Barguança  D. 
Brites  de  Lemcallre  ,  que  porquanto  a  fazenda  do  monte  do  Dirque 
D.  Theodczio  ,  feu  Marido  naó  cílaa  h ainda  partida  ,  e  delia  fe  ade 
entregiiar  a  ditta  Senhora  D.  izabel  ,  fua  filha  ,  o  que  lhe  pertemçe 
aver  de  lua  legitima  ,  e  a  ella  Senhora  Duqueza  a  fua  parte  dos  adque- 

ridos,  e  a  legitima  do  Senhor  D.  Gemes  feu  filho,  que  Deos  tem  cu- 
ja herança  lhe  pertence,  c  pera  ie  acabar  de  fazer  a  ditta  critregua  fe 

Tom.  IV.  Kk  aó 
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ao  de  correr ,  e  comcluir  as  demandas ,  e  fazer  as  dittas  partilhas  am- 
tre  elles  ,  e  o  Senhor  Duque  de  Braguança  ,  e  feus  Irmãos ,  c  a  Senho- 

ra D.  Caterina  fua  May  ,  que  faó  partes  nas  dittas  demandas  ,  e  parti- 
lhas o  ditto  Senhor  Marquez  fera  obriguado  a  mandar  correr  as  dittas 

demandas ,  e  acabar  as  ditas  partilhas  por  fua  parte  jumtamente   com 
hos  Procuradores  delia  ditta  Senhora  Duqueza  pêra  fer  emtregue  do 
qiíe  ade  aver  da  ditta  legima  da  Senhora  D.  Izabel  as  cuílas  que  fe  fi- 

zerem paguara  cada  hum  fegumdo  aparte  que  nadivizaó  partilha  em- 
tregua  dos  bens  ,  que  lhe  for  dada  ,  e  naõ  poderá  o  ditto  Senhor  Mar- 

quez fazer  comeerto  algum  com  ho  ditto  Duque  de  Barguança ,  e  mães 
partes  ,  nem  com  feus  íucceíTores  fobre  as  dittas  partilhas ,  e  bens  que 
lhe  pertemee  aver  poílo  que  feja  com  cxpreíTo  comíentimento  da  ditta 
Senhora  D.  Izabel  fem  lhe  a  Senhora  Duqueza  de  Barguança  aprovar  o 
ditto  comferto  ,  e  o  aver  por  bom  ,   e  bem  feito  pêra  que  por  reíaó 
delia  os  bens  da  legitima  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  naó  recebaõ  de- 
menuiífao  alguma ,  e  ella  fique  deteriorado  ,  e  fem  dotte ,  e  o  com- 

ferto ,  que  por  outra  via  fe  fizer  fem  comíentimento  expreífo  delia  dit- 
ta Senhora  Duqueza  de  Barguança,  fua  May,  fera  nullo  ,  e  de  nenhum 

Cifeito  ,  e  fenaô  cumprira  afy  como  fenaó  fora  feito  ,  e  a  ditta  Senho- 
ra D.  Izabel ,  e  o  ditto  Triftaó  Monteiro  em  nome,  ecomo  Procurador 

do  ditto  Senhor  Marquez  òuvérâó  aíTim  por  bem,  eíeobriguaraó  ao 
cumprir,  e  todo  ho  mais  comthcudo  em  eíta  eferetura  ,  e  pello  ditto 
Triftaó  Monteiro  foi  outrofy  ditto  ,  que  peia  o  ditto  dotte ,  e  as  ar- 

ras da  ditta  Senhora  D.  Izabel  lhe  fquarem  feguras  nas  couzas  em  que 
fe  lhe  ade  fazer  reftituiçaó  ,    e  nao  vir  em  duvida  fe  o  ditto  Senhor 
Marques  tem  ,  ou  tinha  bens  propios  patrimoniaes ,  que  baílaífem  pê- 

ra por  elles  ficar  feguro  o  ditto  dotte,  e  as  arras  elle  fe  obriguava,  e 
defeito  obrigou  por  verdade  da  ditta  procuraíTaõ  ao  ditto  Senhor  Mar- 

quez impetrar ,  e  aver  provizaõ  delRey  nolfo  Senhor  pêra  que  cm  ca- 
fo  que  fenaó   achem  bens  adqueridos  ,  ou  propios  do  Senhor  Mar- 

ques pêra  a  ditta  Senhora  D.  Izabel   fer  inteiramente  pagua  do  ditto 
dotte,  e  das  arras  ,  ou  as  herde  delia  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  do  que 
cuverem  de  aver  do  dotte  fejaó  paguos  pellos  bens  do  eítado  deVilla 
Real ,  e  morgados  a  elle  anexos ,  poílo  que  fejaó  da  Coroa  ,  e  fugei- 
tos  por  reíletuiífao  ,  c  por  outra  qualquer  via,  ou  por  os  rcmdimentos 
dos  dittos  bens  do  citado  deVilla  Real  ,  emais  morçuados  a  elle  anc- 
xos,  e  a  ditta  provifaó  avera  em  termo  dos  primeiros  oito  mezes  com- 
tados  do  dia  que  for  recebido  com  ha  ditta  Senhora  D.  Izabel  cm  di- 

ante que  he  o  tempo  que   cila  ditta  Senhora  Duqueza    de  Barguança 
ade  cmtreguar  os  vimte  mil  cruzados  da  fegunda  pagua  dos  quaremta 
que  promete  cm  dotte  ao  ditto  Senhor  Marquez  ,  e  nao  avcmdo  a  dit- 

ta provizaõ  no  ditto  termo  ,  ou  avendo-a  ,  e  nao  fendo  tal  que  por 
cila  aja  Sua  Magcitade  por  bem  de  fegurar  o  ditto  dotte  ,   e  as  arras 
imteirairiefite  fem  dcmcnuiííam  por  os  dittos  bens  do  eftado  ,    e  léus 
femdimentos  na  forma  que  ditto  he  nao  ficara  ella  ditta  Senhora  Du- 

queza de  Barguança  obriguada  a  cmtreguar  ao  ditto  Senhor  Marques 
hos  dittos   derradeiros   vimte   mil  cruzados  amtes  os  empregara  logo 

tainto  que  cheguar  o  termo  dos  oito  mezes  em  bens  de  raiz,   que  le- 

jao 
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U6  da  natureza  das  que  atras  fiqua  declarado  hos  quaes  ficarão  dotaes, 
e  ̂\  ditta  Senhora  D.  Izabel  pêra  fe  nao  poder  alienar  a  propriedade 
delles ,  e  os  remdimcntos  ficarão  ao  ditto  Senhor  Marques  em  quanto 
entre  clles  confiar  o  matrimonio  pera  provimento  dos  carguos  delle  , 
eillb  mefmo  fe  empreguara  nos  dittos  bens  de  raiz  tudo  ho  mais  que 
pello  tempo  cm  diante  fe  ouver  de  emtreguar  ao  ditto  Senhor  Mar- 

quez ,  e  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  das  dittas  legittimas  ,  e  heramças  do 
ditto  Senhor  Duque  D.  Thcodozio  ,  feu  Pay ,  e  da  ditta  Senhora  Du- 
queza  de  Barguança  D.  Brites  de  Lemcaílre  fua  May  de  maneira  que 
elle  Senhor  Marquez  nao  tenha  mais  que  os  remdimentos  dos  bens  de 
raiz ,  que  forem  comprados  confiante  o  matrimonio  ,  he  pera  compo- 
zifTaó  dos  vimte  mil  cruzados ,  que  a  ditta  Senhora  Duqueza  de  Bar- 

guança loguo  fe  obrigna  emtreguar  ao  tempo  do  recebimento  ,  e  das 
arras  que  deve  aver  a  Senhora  D.  Izabel  dos  coremta  mil  cruzados,  e 
das  arras  que  ao  diante  lhe  pertencer  aver  imdofle  cmtreguando  ornais 
dote  atras  declarado  delle  ditto  Triílaó  Momteiro  porvertude  da  dit- 

ta procuração  que  a  ditta  Senhora  Duqueza  de  Barguança  D.  Beatriz 
de  Lemcaílre  receberia  dos  remdimcntos  do  eílado  de  Viila  Real  ,  e 
feus  morguados  dous  mil  ,  e  quinhcmtos  cruzados  em  cada  hum  anno 
que  lhe  feraó  paguos  em  todas  as  remdas ,  que  lhe  pertemee  aver  na 
Yilla  de  Santarém  ,  e  feu  termo  aílim  da  portagem  ,  como  das  iezirias , 
e  leziroens  ,  c  requeixada ,  e  todas  as  mais  remdas  ,  c  dereitos  que  na 
ditta  Yilla  de  Santarém  ,  e  em  feu  termo  fe  paguaó  ao  Senhor  do  eíla- 

do de  Yilla  Real,  e  feus  morguados,  etamto  que  a  Senhora  Duqueza 

de  Barguamça  hos  rcccbeíTe  fe  compraria-')  loguo  delles  os  bens  de  raiz, 
que  o  ditto  Senhor  Marquez ,  e  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  acemtarem 
fendo  de  natureza  dos  mais  bens ,  que  fe  ao  de  comprar  atras  declara- 

dos ,  e  os  dittos  bens  de  raiz  ficarão  loguo  do  dotte  da  ditta  Senhora 
D.  Izabel  ,  e  com  a  natureza  delle  ,  e  fe  fè  lhe  fará  em  trégua  dos  dittos 
dous  mil  e  quinhcmtos  cruzados  athe  de  todo  fer  paguo ,  e   o  ditto 
dotte ,  c  as  arras  que  fe  deverem ,  e  tamto  que  tudo  for  paguo  o  que 
for  devido  ao  ditto  dotte,  e  as  arras  nao  poderá  a  ditta  Senhora  Du- 

queza receber  das  remdas  do  eílado  mães  coufa  alguma,  falvo  quando 
de  novo  fe  dever  outra  comtia  de  arras  porrefaó  de  fe  fazer  nova  em- 
tregua  de  bens  dotta^s ,  e  iílo  athe  a  comtia  que  importar  o  ditto  dot- 

te ,  e  as  arras  que  acrcTcrcm  nao  paflanido  nunca  dos  coremta  mil  cru- 
zados as  dittas  arras ,  hc  09  remdimcntos  de  todos  os  dittos  bens  ficarão 

comuns  ao  dito  Senhor  Marques  ,  e  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  cm  quan- 
to o  matrimonio  durar  como  hofiquaó  os  remdimentos  de  todos,  e  os 

mais  bens  atras  declarados  em  cafo  que  fe  nao  vençaó  as  barras  por  a 
ditta  Senhora  D.  Izabel  fallecer  primeiro  que  o  ditto  Senhor  Marques 
os  bens  que  forem  comprados  pera  fegurança  das  dittas  arras  feraó  par- 
tiveis,  efeguiraÓ  a  natureza  dos  maes  bens  adqueridos  ,  epera  a  ditta 
Senhora  Duqueza  D.  Brites  de  Lemcaílre  poderá  aver  a  fua  maó  os  dit- 

tos dous  mil  e  quinhentos  cruzados  em  cada  hum  anno  dos  remdimen- 
tos dos  dittos  bens  do  eílado  loguo  nas  efercturas  dos  arremdamentos, 

que  fe  fizerem  fe  porá  claufula  que  os  remdimentos  feraó  obrignados 
a  lhe  fazer  a  ella  o  paguamsuto  dos  dittos  dous  mil  e  quinhentos  cru- 
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zados  em  quada  hum  armo  ,  ou  a  peíToa  que  a  ditta  Senhora  Duqueza 
pera  iilb  ordenar ,  e  com  pena  que  naô  lhe  paguando  nunqua  ficaraô 
defobriguados  da  ditta  quantia  pofto  que  os  paguem  ao  ditto  Senhor 
Marquez,  ou  a  qualquer  outra  peíToa  ,  que  feu  poder  pera  iíTo  tiver, 
e  da  meíma  maneira  mandando  o  ditto  Senhor  Marquez  correr  arreca- 

dariam dos  remdi  mentos  dos  dittos  bens  por  feus  Thezoureiros  ,  Almo- 
xarifes ,  Recebedores ,  Feitores  ,  ou  Procuradores  feraó  os  dittos  Of- 

ficiaes ,  e  quada  hum  delles  obriguados  a  emtreguar  ha  ditta  Senhora 
Duqucza  de  Barguamça  em  cada  hum  anno  hos  dittos  dous  mil  e  qui- 
nhemtos  cruzados  com  penna  de  lhos  paguarem  de  luas  fazemdas,  e 
afym  fe  lhe  declarara  ao  tempo  que  lhe  forem  paliadas  as  provizoens , 
e  poderes  pera  fervirem  feus  carguos ,  e  fazerem  fuás  arrecadaíToens , 
e  moftrando  os  dittos  rendeiros ,  ou  os  dittos  Contadores  ,  Almoxari- 

fes ,  Recebedores  ,  Feitores  ,   ou  Procuradores ,  e  quada  hum  delles 
quitação  da  ditta  Senhora  Duqueza  de  Barguança ,  ou  da  pellba  ,  que 
cila  pera  iíTo  ordenar  de  como  lhe  entreguaraõ  a  ditta  quantia  fera  o 
ditto  Senhor  Marquez ,  e  feus  Officiaes  obriguados  a  lhe  levarem  em 
conta  os  dittos  paguamentos   defcomtandofelhes  do  que  fobre  cada 
hum  delles  carreguar  porque  pera  o  ditto  recebimento   em  nome  do 
ditto  Senhor  Marques  fez  elle  Triftam i  Monteiro  ,  e  fobcítabelleíTe  por 
feu  Procurador  em  caufa  própria  a  ditta  Senhora  Duqueza  de  Barguan- 

ça toca  aquella  peíToa  que  ella  mandar  ,  que  receba  a  ditta  quantia  , 
e  o  primeiro  paguamento ,   que  fe  ade  fazer  a  ditta  Senhora  Duqueza 
dos  dittos  dous  mil  e  quinhemtcs  cruzados  feja  no  fim  do  primeiro  an- 

no, em  que  o  ditto  Senhor  Marques  for  recebido,  e  dahy  em  diante 
em  quada  hum  anno  ,  e  fendo  cafo  que  a  ditta  Senhora  Duqueza  de 
Barguança  faílcíla  antes  que  fejaõ  comprados  bens  baftantes  pera  fe- 
gurança  do  ditto  dotte ,  e  as  arras  pela  maneira ,  que  ditto  he  cmtaô 
recebera  os  dittos  dous  mil ,  e  quinhentos  cruzados  a  ditta  Senhora  D. 
Izabel ,  ou  qualquer  outra  peííoa ,  que  ella  pera  illb  nomear  fe  guar- 

dara a  mefma  ordem,  que  fe  ouvera  de  ter  fe  a  ditta  Senhora  Duque- 
za fora  viva  como  nefta  eferetura  fe  comthem  ,  o  que  tudo  aveia  lu- 

guar  ,  e  efeito  naó  impetrando  o  ditto  Senhor  Alarques  a  ditta  Provi- 
fam  dclRey  noífo  Senhor  pera  fegurar  pellos  bens  ,  c  rendas  do  ef- 
tado  aíTim  da  Coroa ,  como  dos  mais ,  que  nclle  andaó  vincullados  o 
dotte  da  ditta  Senhora  D.  Izabel  arras  por  imteiro  porque  a  todo  o 
tempo  que  a  impetrar  fazcmdo-lè  por  vertude  delia  eferetura  de  obri- 
guaçaó,  ratefícaífaó ,  e  feguramça  do  ditto  dotte,  c  das  arras,  fe  naó 
entreguaraõ  remdimentos  allguns  dos  dittos  bens  do  eílado  a  ditta  Se- 

nhora Duqueza,  nem  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  lua  filha  ,  nem  a  ou- 
tra allguma  pellba  amtes  fe  emtrcguara  tudo  a  quem  o  ditto  Senhor 

Marquez  ouver  por  feu   ferviço  ,  e  cm  cafo  que  Sua  Magcftade  naò 
mande  fegurar  todo  ho  ditto  dotte  ,  e  as  arras  pellos  bens ,  e  rendas 
do  eílado  afsym  da  Coroa  ,  como  dos  mais  a  elle  anexas  ,  e  aja  por 
feu  ferviço  de  fe  fegurar  menor  comtia  pcllO  reítamte  que  ficar  fem 
fegurar  fe  fará  o  recebimento  dos  dittos  dous  mil ,  c  quinhentos  cruza- 

dos em  quada  hum  anno  ,  e  naô  per  aquella  comtia  ,  que  ficar  iegu- 
ra  por  os  dittos  remdimentos  dos  bens  da  Coroa,  edes  que  a  cila  ao* 

daó 
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daÓ  anexas  pera  que  por  cila  via  fique  aííim  o  ditto  dottc  ,  como  as 
arras  tudo  juntamente  feguro  ,  e  fera  demcnuiífam ,  e  fe  obrigarão  a 
todo  a  cumprir,  c  naó  virem  tempo  algum  contra  cíle  contrato,  e 
obriguaíToes  delle  ,  e  de  o  naó   contradizerem  ,  nem   reclamarem   em 
parte ,  nem  em  todo  por  fi  ,  nem   por  outrem  em  juízo ,    nem  fora 
delle,  c  queremdoho  contradizer  naó  feram  ouvidos  com  duvidas,  em- 
barguos,  rezoens ,   nem  fufpenfoens  que  tolham,  impidaó,  liou  retar- 

dem o  cumprimento  delle  cada  hum  dos  dittos  Senhores ,  ou  qualquer 
outra  peílba  que  o  contradicer  depozitara  todaacomtia,  que  lhe  for 
pedida  ,  c  a  que  eftiver  obriguado  por  bem  deita  eferetura  ,  e  dinheiro 
comtado  na  maó  da  parte  obediemte ,  ca  que  pertencer  arecadaçaó  do 
ditto  dinheiro  o  qual  todo  lhe  fera  emtreguc  fem  fer  obriguado  a  dar 
fiança ,  nem  fazer  outra  alguma  obriguaçaó  ,  e  em  quanto  naó  fizer  o 
ditto  depozito  lhe  fera   derroguada  toda  a  auíTaó  ,  audiência ,  e  remé- 

dio de  direito  que  por  fy  alleguar  poífa ,  e  fe  deíaforou  a  ditta  Senho- 
ra Duqueza  de  Barguamça ,  e  o  ditto  Triftam  Monteiro  em  nome  do 

ditto  Senhor  Marques  D.  Miguel  de  Menezes  de  Juiz  de  feu  foro  e  de 
qualquer  outro  ,  que  tenhaó ,  ou  poíTaó  ter  por  previllegio  geral ,  ou 
efpecial ,  e  fe  obriguaraó  a  relpomdcr  por  todas  as  duvidas ,  e  depen- 

dências deite  comtrato  peramte  os  Corregedores  da  Corte  do  Civel  da 
Cidade  de  Lisboa  a  cuja  jurifdiçaó  fe  fobmetem ,  c  ainda  em  cafo  que 
fejaó  Authores  reos  oppoemtes,  ou  aííiítemtcs,  c  o  ditto  Triítam  Mon- 

teiro fobcftabelleceo  por  Procurador  por  vertude  da  ditta  procuraílàm 
cm  nome  do  ditto  Senhor  Marquez  ,  e  a  ditta  Senhora  Duqueza   de 
Barguamça  em  feu  nome  o  Procurador  que  for  do  Concelho  da  ditta 
Cidade  de  Lisboa  no  tempo  que  fe  ouverem  de  mover  as  dittas  deman- 

das ,  o  qual  poderá  fer  citado  aííim  pera  as  auílbcns ,  como  peia  as  li- 
quidaífoens ,  e  execuífoens  das  lentenças  ,  e  pella  citaçam  que  em  fua 
peílba  lhe  for  feita  fe  procedera  contra  cada  hum  deíles  Senhores ,  e 
comtraentes  fem  poderem  alleguar  defeito  da  citação ,  e  renunciaçaó  as 
ferias  de  paó  ,  e  vinho  ,  coches  ,  e  quaefquer  outros  que  forem  dados 
fem  embargo  dellcs  queré  fer  citados  ,  demandados ,  he  executados  ,  c 
pera  todo  terem  he  cumprirem  ,  e  manterem  obrigou  a  ditta  Senhora 
Duqueza  todos  os  feus  bens ,  e  remdas ,  e  o  ditto  Triftam  Monteiro 
obrigou  os  bens ,  e  rendas  do  ditto  Senhor  Marquez ,  e  outro  fim  obri- 

gou ademtro  em  termo  devimte  dias  primeiros,  leguintes  contados  da 
feitura  deita  eferetura  em  diante  a  mandar  eferetura  de  obrjgaflTaõ ,  ra- 
tcficaffaó  ,  eapprovafíaó  deite  contrato,  e  clauzullas  delle  feita  nas  no- 

tas ,  e  aílinada  pello  ditto  Senhor  Marquez  cm  que  obrigue  feus  bens, 
e  remdas  ao  comprimento  de  todas  as  obriguaçoens  conitheudas  neíta 
eferetura  ,  c  iílo  aliem  da  procuração  que  tem  do  ditto  Senhor  Mar- 

quez,  cujo  trelado  he  o  feguinte.  In  Dei  nomine  amen  ;  fajbam  quan- 
tos cíle  publico  eltromento  de  poder ,  e  procuração  virem  que  no  an- 

no  do  nafeimeato  de  noífo  Senhor  Jeíu  Chriíto  de  mil ,  e  feifcemtos, 
c  quatro  annos  ,  aos  dcfaíTeis  dias  do  mes  de  Abril  do  ditto  anno  na 
Quinta  ,  c  Pálios  do  Lxcellentiflimo  Senhor  D.  Miguel  de  Menezes  , 
Marquez  de  Villa  Real  ,  íitas  nas  fuás  Villas  ,e  terras  de  Cham  de  Gou- 
le ,  eílamdo  ahi  prcfcmtc  Sua  Excellemcia  ,  em  prezemea  de  mjm  Ta- 

ba lliao, 
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balliao  ,  c  das  tcftcmunhas  no  diamte  nomeadas,  logno  por  SuaExcd- 
lcmcia  foi  ditto  ,  que  clle  pclla  prczcmte  dava  ,  e  outorguava  ,  como 
deu ,  c  outorgou  todo   leu  baftamte ,  c  comprido  poder ,  c  tara  cum- 
pridamente  como  ho  tem,  e  pêra  cíle  calo  fe  requere  ha  Triílao  Mon- 

teiro de  Queirós  ,  Voador  de  lua  fazenda  ,  c  Contador  de  lua  Caía  pera 
que  polia  jr  a  Villa  de  Allamdroall  comtratar  com  ha  Senhora  Duque- 
za  de  Barguança  D.  Brites  deLemcaítre,  c  com  a  muito  Excellente  Sc- 
nhora  D.  Izabel  ,  íua  filha  ,  o  do  Senhor  Duque  de  Barguança  D.  Thco- 
dozio  ,  que  Deos  tem  fobre  o  cafamento  emtre  clle  Marques  de  Vilía 
Real  D.  Miguel  de  Menezes,  fegundo  deite  nome  ,  e  a  dita  Senhora  D. 
Tzabel ,  e  fazer  o  dottc ,  o  prometer  as  arras  que  lhe  parecer  afy  ,  e  da  ma- 

neira ,  que  acemtar  corn  as  dittas  Senhoras  Duqueza,  e  ília  filha  D.  Izabel, 
c  fazer  eferetura  ,  o  comtrato  com  todas  as  obrigatlbês,  pcnnas ,  cclau- 
zulas  de  haforamentos  que  lhe  forem  pedidos  pomdo  outrofy   no  com- 

trato clauzula  depozitaria ,  e  conftetuiflam  de  Procurador ,  o  de  conf- 
tituto  pera  clle  Senhor  Marquez  fiquar  pcíTuindo  os  bens  em  nome  de 
cada  huma  das  dittas  Senhoras  nos  cafos  ,  que  parecer  que  aíTim  con- 

vém ,  c  poderá  o  ditto  leu  Procurador  fazer  todas  as  leguranças  ,  e 
yputequa  de  bens  aflim  do  citado  ,  como  do  quallquer  outros  patrimo- 
niaes  ,  e  remdimcntos  delles  ,  c  aílemtar  ,  que  fe  paguem  em  cada  hum 
amio  a  Senhora  Duqueza  a  comtia,  que  lhe  parecer  das  rcmdas  do  dit- 

to eílado  pera  por  elles  fe  comprarem  bens ,  que  fiquem  dotaes  ,  como 
os  mais  que  forem  do  dottc  da  Senhora  D.  Izabel ,  e  comfemtir  que  as 
arras ,  que  prometer  fiquem  tomando  a  natureza  do  dottc  pera  lerem 
preferidas  a  todas  as  mais  outras  obrigaíToes  ,  ainda  que  anteriores ,  e 
poderá  outrofy  declarar  os  bens  ,    que  fiquam  dotaes  em   ordem  do 
que  fé  amde  reíletuir ,  o  afy  na  maneira  com  que  fe  amde  paguar  ,  e 
poderá  declarar  que  a  ditta  Senhora  D.  Izabel  fique  em  poífe  dos  bens 
cm  cafo  que  ellc  lallelfa  primeiro  athe  for  reftetuida  do  feu  dotte ,  c 
arras  o  que  as  bomfeitorias  que   forem  feitas  comftante  o  matrimonio 
nos  bens  do  eftado,  ou  fugeitos  a  reílctuiflaó  fe  paguem  a  ditta  Senho- 

ra D.  Izabel ,  ou  a  feus  herdeiros  pella  maneira  que  vir  que  mães  con- 
vém fem  cila,  nem  os  dittos  feus  herdeiros  ferem  tirados  da  poíTe  das 

propiadades  dos  dittos  bens  athe  fe  lhe  fatisfazerem  as  dittas  bemfeito- 
rias,  e  que  cm  cafo  que  fe  pertenda  fazer  depozito  do  que  elles  impor- 

tarem feja  na  maÓ  da  diuta  Senhora  D.  Izabel  pclla  íua  ametade  fe  fa- 
ça as  declaraíFoens  das  dittas  bemfeitorias  pella  via,  e  ordem  que  fe  de- 
ve fazer  por  direito  ,  e  em  fe  ,  c  teftemunho  do  verdade  mandou  fer 

feito  cite  publico  eítromento  de  baftamte  procuraíTam  neíra  nota  pera 
que  delia  felhe  deni  ostreslados,  que  de  hum  theor  neccífarios  forem 
o  qual  cu  Taballiaó  como  pcílba  publica  cílepullante  halfcitei  em  no- 

me das  peííbas  a  que  toquar  quanto  com  direito  devo,  c  poífo  ,  e  fe 
requere  fer  aílcitado  ;  teítemunhas ,  que  prefemtos  eítavaó  cm  cila  no- 

ta com  ho  ditto  Senhor  Marques  affinaraó  (íomçalo  Ulhoa  ir  e  Dio- 
guo  Bocarro  c^  Commcndadorcs  do  abito  deNoífo  Senhor  JefuChrif- 
to  ,  e  Dioguo  de  Sa  Criados  do  ditto  Senhor  cu  Manoel  de  Medeiros 
Taballiaó  publico  das  notas  pelio  ditto  Senhor  Marquez  de  Villa  Real 

neítas  fuás  Villas,  c  terras  de  Chaó  de  Couce  que  cm  meu  livro  das  no- 

tas 
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tas  anotei,  c  por  meu  fiel  afiz  tresladar  do  dittò  livro,  que  fiqua  cm 
meu  poder  a  que  me  reporto  íbbfcrevi ,  e  em  teítemunho  de  verdade 
aqui  me  aílinej  de  meu  publico,  e  acoíhimado  final  que  hc  tall  como 
fe  legue  Manoel  de  Medeiros  que  ho  eícrevi  ts  Certehco  eu  Gaípar  de 
Taícoj  publico  Tâballiaó  ncítas  Villas,  e  terras  de  Chão  de  Couce  pel- 
lo  Marques  de  Villa  Real  noílb  Senhor ,  que  he  verdade  que  a  letra, 
e  íinal  publico  da  procuração  acima  da  fobeícriíiaô  delia  hc  de  Manoel 
de  Medeiros  outroíy  publico  Tâballiaó  neíla  ditta  Villa  ,  e  os  léus 
aduiados ,  e  certidoens  le  daa  fe ,  e  credito  ,  e  por  todo  aífim  ler ,  e 
paliar  na  verdade  meu  linall  publico,  diguo,  e  por  aífim  paliar  na  ver- 

dade paliei  eíta  por  mjm  feita  ,  c  aílinada  de  meu  íínall  publico  oje 
dczalfete  dias  do  mes  de  Abril  de  feifeentos  ,  e  quatro  annos ,  e  tresla- 
dada  aífim  a  ditta  procuração,  ejuítificaçaó  em  fe,  e  teítemunho  de  ver- 

dade aífim  o  outorguaraó ,  e  mandarão  íer  feito  eíte  publico  eítromen- 
to  de  dotte ,  e  arras ,  e  mais  obriguaçoens  que  o  ditto  Triítaó  Mon- 

teiro ern  nome  do  ditto  Senhor  Marquez ,  e  a  ditta  Senhora  aífeitou, 
e  a  ditta  Senhora  Duqueza  D.  Brites  de  Lemcaítre ,  e  a  Senhora  D. 
Izabel  lua  filha  aífeitaraó  por  ferem  prefemtes  ,  c  todas  aífinaraó  por 
luas  próprias  maons  por  íaberem  eferever ,  e  eu  Tâballiaó  como  pef- 
foa  publica  eílepullamte  ,  e  aíTcitamte  eítepullei ,  aífeitei  por  follene 
eítepullaílam  em  nome  da  parte  ,  ou  partes  a  que  toqua ,  ou  toquar 
poíTa  a  eíte  auíemtes,  femdo  a  todo  prefemtes  por  teítemu nhãs  o  Mui- 

to Reverendo  Padre  Fr.  Manoel  danunciaçaó  frade  profeífo  da  hordem 
do  Bcmaventurado  Seráfico  Sam  Francifco ,  e  o  Padre  Rodriguo  Penal- 
vo ,  morador  em  efea  Villa  do  Allamdroal ,  e  o  Lecenciado  Guabriel 
Fernandes,  morador  em  Villa-Viçoza,  que  aqui  aífinaraó  todos  =s  Vaf- 
co  Martins  Verdelho  Tâballiaó  de  notas  que  ho  eícrevi  ~  A  Duque- 

za D.  Izabel  es  Triítaó  Monteiro  de  Queirós^  Fr.  Manoel  Danuncia- 
çaó a  Rodriguo  Penalvo  s=j  Guabriel  Fernamdes  saj  o  quall  traslado 

de  dotte  comtrato  eu  Vafco  Martins  Verdelho  publico  Tâballiaó  de 
Notas,  e  do  judicial  cm  eíta  Villa  do  Allamdroal,  que  neila  íirvo  os 
dittos  officios  por  mandado  do  Ouvidor  por  impedimento  do  propia- 
tario  Ruberto  de  Paiva  tresladei  bem ,  e  fielmente  de  meu  livro  de  no- 

tas ,  que  fiqua  em  meu  poder  a  que  me  reporto  fern  couza  ,  que  du- 
vida faça,  e  com  ho  propio  o  comfertei ,  e  o  aífinei  de  meu  publico 

íinall,  que  tal  he  pagou  deite  nota,  e  jda  nada;  e  tresladada  a  ditta 
eferetura  de  comtrato  de  dotte  como  ditto  he  o  comfertei  com  ho 

propio  a  que  me  reporto  ,  o  qual  o  ditto  Johoam  Cardozo  que  mo 
aprczemtou  he  tornou  a  levar  c  de  como  ho  recebeu  aílinou  aqui  =s 
Octaviano  Manlique  da  Veiga  Tâballiaó  denotas  por  Sua  Mageítade, 
neíta  Cidade  de  Lixbòa  que  eíte  eítromento  fiz  tresladar  a  que  me  re- 

porto aífinei  cm  publico  entrelinhefc  concertei  o  ditto. 

Carta 
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Carta  delRey  D.  Seba/liad,  em  fie  faz  Duqre  de  Barcell:s  a  D. 

Joxw  em  vida  do  Duque  feu  pay\  e  que  o  filho ,  que  nafcer  do  ma* 
t rimo/iio  de  ) na  mulher  a  Senhora  D.  Cat/iarina,  vivendo! cu  avot 

logo  fe  intitule  Duque  de  hum  a  dasjuas  terras.  Livro  1 1  ,  da 

Chancellaria  do  dito  Rey,  pag.  6o,  verf. 

Num.   177     P\  O111  Sebaftiaó  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  e  dos  Algar- 
/  /'  JL/  ves  daquem  e  dallem  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  ,  e  da  Con- 

An.  1562.     quiíla  navegação  comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia,  Períia,  da  índia  &c. 
A  quantos  cita  minha  Carta  virem  faço  faber,  que  conciderando  eu  o 
mui  conjunclo  devido  que  comigo  tem  D.  Catherina  minha  muito  pre- 
fada  Tia  ,  filha  do  Irrante  D.  Duarte  meo  Tio ,  que  fancla  gloria  haja ,  e 
a  eu  ter  hora  aflentado  de  com  a  graça  de  noílò  Senhor  ella  haver  de 
caiar  com  D.  João  meu  muito  amado ,  e  prefado  Sobrinho  ,  filho  pri- 

mogénito ,  herdeiro  de  D.  Theodoíio  Duque  de  Bragança  meu  muito 
amado ,  e  prelado  Sobrinho  ,  e  havendo  reípeito  aos  grandes  mereci- 

mentos ,  e  ferviços  daquelles  de  que  o  dito  D.  Joaó  defeende ,  e  aos 
que  efpero  que  a  mim  faça  ,  ey  por  bem,  e  lhe  faço  mercê  do  titulo  de 
Duque   da  Villa  de  Barcellos  fde  juro  pêra  elle ,    e  todos  feus  defeen- 
dentes  barois  lidimos  filhos  primogénitos  do  poíTuidor  da  Cala  de  Bra- 

gança fegundo  forma  da  lei  mental ,  e  quero  ,  e  me  praz  que  logo  o 
dito  D.  Joaó  fe  poífa  chamar ,  e  chame  Duque  de  Barcellos  ,    e  que 
tanto  que  ao  poífuidor  da  dita  Caía  de  Bragança  nafcer   filho  baraó 
lidimo ,  e  for  baptifado  ,  logo  feja ,  e  fe  chame  Duque  de  Barcellos  , 
de  maneira  que  o  que  poíTuir  a  Cafa ,  feja ,  e  fe  chame  Duque  de  Bra- 

gança conforme  a  luas  doaçois ,  e  o  herdeiro  delia  forçado,  e  que  naó 

poííh  nacer  quem  lho  tire  fe  chame,  e  feja  Duque  de  Barcellos  em  quan- 
to naó  herdar  a  dita  Cafa  de  Bragança ,  e  fendo  cafo  que  dantre  o  di- 
to D.  Joaó,  eD.  Catherina  minha  muito  prelada  Tia  naça  filho  baraó 

cm  vida  do  dito  Duque  D.  Theodofio  ,  ey  por  bem  ,  e  me  praz  fa- 
zcrlhe  merce  por  cila  do  titulo  de  Duque  de  hum  lugar  que  lhe  o  dito 
Duque  leu  Avo  der ,  o  qual  titulo  de  Duque  do  tal  lugar  o  filho  do 
dito  Duque  D.  Joaó ,  e  da  dita  D.  Catherina  fomente  terá  em  quanto 
o  dito  D.  Joaó  feu  Pay  naó  fueceder  na  Cafa ,  e  titulo  de  Duque  de 

Bragança  ,  porque  tanto  que  o  fueceder  fe  haó  de  chamar ,  e  fe  cha- 
marão Duques  de  Barcellos  fegundo  forma  deita  Carta  ,  e  da  merce 

que  por  ella  lhe  faço,  os  quaes  titulos  ey  por  bem  ,  que  huns ,  e  ou- 
tros tenhaó  ,  c  hajaó  como  acima  fe  contem  ,  com  todas  as  iníignias , 

honras ,  perhemineneias ,  perrogativas  ,  aúthoridade  ,  privilégios  ,  graças, 
ifençoeris  ,  liberdades ,  mercês  ,  e franquezas  que  haó,  c  tem,  e  de  que 
u/aó  ,  e  fempre  uzaraó  os  Duques  deites  reinos  ,  e  aifi  como  de  direi- 

to, uzo,  e  coftume  antigo  lhes  pertence  ,  e  por  certidom  delio  lhe  man- 
dei dar  cila  Carta  por  mim  allinada  ,  c  fellada  com  o  meu  fello  de  chum- 

bo ,  ciada  na  Cidade  d^  Lisboa  aos  quatro  dias  dò  mes  de  Agoílo  Pan- 
talliaô  Rcbcllo  a  fez  anno  do  nacimento  de  noílb  Senhor  Jcliis  Chrif- 
to  de  mil ,  e  quinhentos  ,  c  fellenta  ,  c  dons. 

Contraio 
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Contrato  do  ca/amento  do  Duque  D.  JeaÕ,  cem  a  Senhora  D.  Ca* 
tharina.     Êjlá  na  Cafa  da  Cerca,  armário  u  }  em  hum  li  oro 

criginaí ,  donde  o  tirey, 

EM  nome  de Deos  Ame.     Saibaó  os  que  efte  contrato  de cafamen- %j  q 
to  dotte,  e  arras  virem  que  no  Anno  do  naíeimento  de  noflòSe-  ̂ ^^*    17" 

nhor  Jefii  Chriíto  de  mil  e  quinhentos,  e  fefenta  e  dous  Annos  ,  aos      Al).  1562. 
oito  dias  do  mes  de  Agoílo  na  Cidade  de  Lixboa  nos  paços  onde  pou- 
ia  a  muito  alta  ,  e  Sereniílima  Princefa  a  Senhora  Iffante  dona  Ifabel 
molher  do  muito  alto  e  fereniíllmo  Senhor  Ifíante  dom  Duarte  que  Tan- 

ta gloria  aja  eílando  ella  dita  Senhora  IíFante  prefente  e  bem  aíli  o  II- 
lultriílimo  e  muito  Excellente  Príncipe  o  Senhor  dom  Duarte  Duque 
de  Guimarães  Conde-cítable  deites  Reinos  filho  primogénito   do  dito 
Senhor  Iríante  dom  Duarte  ,  e  da  dita  Senhora  Iríante  dona  Izabel,  e 
afii  eílando  preíentes  os  muito  Excellentes  Princepes  o  Senhor  dom 
Theodozio  Duque  de  Bragança  ,  e  o  Senhor  dom  Joaõ  Duque  de  Bar- 
cellos  filho  primogénito  do  dito  Senhor  Duque  de  Bragança,  eda  mui- 

to excellente  Princefa  D.  Ifabel  dalemcaílro  Duquefa  de  Bragança  que 
Deos  aja.    Logo  pelos  ditos  Senhores  lífantes  e  Duques  de  Bragança , 
eBarceilos  foy  dito  perante  mi  notário,  e  de  teítemunhas  ao  diante  no- 

meadas que  prazendo  a  noílb  Senhor  antre  elles  era  tratado  caíamen- 
to.     1T.  que  elle  dito  Senhor  Duque  de  Barcellos  caie  com  a  muito  al- 

ta ,  e  muito  excellente  Princefa  a  Senhora  D.  Catherina  filha  do  dito 
Senhor  Iflante  dom  Duarte  que  íanta  gloria  aja ,  e  da  dita  Senhora  If- 

fante dona  Ifabel  neta  delRej  dom  Manoel  que  Deos  tem ,  e  que  haven- 
do erFeito  o  dito  cafamento  conforme  ao  mandamento  da  Santa  Madre 

Igreja  e  diípenfaçaó  que  para  o  dito  cafamento  fe  aver  de  fazer  pela 
fé  apoftollica  a  fée  vacante  he  paíTada,  acordarão  e  aílentaraó  que  fof- 
le  na  forma  feguinte.     Primeiramente  elles  ditos  Senhores  Duques  de 
Bragança ,  e  de  Barcellos  diíferaó  ,  e  declararão  e  afirmarão  que  aviaõ 
por  dote  a  clareza  da  linhage  e  Real  fangue  da  dita  fenhora  dona  Ca- 

therina exccllencia  de  lua  pcífoa  ,  e  que  nenhum  outro  dote  pediaó  fe 
naó  o  que  a  dita  Senhora  Iffante  lhe  quifefle  dar ,  e  o  que  lhe  der ,  o 
dito  Senhor  Duque  de   Barcellos   o  recebera  graciozamente  naó  por 
obrigação  alguma ,  por  quanto  da  peíToa  da  dita  fenhora  dona  Cathe- 

rina fiem  nenhum  dote  íe  avia  por  muito  contente,  e  fatisfeitq  e  a  di- 
ta Senhora  Iffante  diífe  que  fem  embarguo  da  dita  declaração  lhe  dota- 
va à  dita  fenhora  dona  Catherina  lua  lilha  a  legitima  que  tem  do  dito 

Senhor  Iffante  dom  Duarte  íeu  pay  que  fanta  gloria  aja  c  a  que  ácTayer 
por  fallecimento  delia  Senhora  Iffante.     E  os  trezentos  mil  reis  de  ten- 

ça de  que  elPvcj  nolfo   íenhor  fas  mercê  à  dita  fenhora  dona  Catheri- 
na.    E  todas  as  jojas  de  pedraria  perlas  e  de  ouro  e  prata  ,  e  concer- 

tos de  cafa  ,  c  da  peíToa  da  dita  fenhora  dona  Catherina  ,  c  de  Capella, 
c  eílrebaria ,  e  todo  o  mais  que  de  fua  caía  levar  ,  c  o  Senhor  Duque 
de  Barcellos  diíle  que  fendo  cafo  que  elle  fàlleccffe  cm  vida  dafenno- 
ra  dona  Catherina  quer  d'antrc  ambos  íicaífcm  filhos  quer  naó  ,  pro- 

Tom.  IV.  El  '  metia 
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metia  de  arras  à  dita  fenhora  Catherina  dous  contos  de  rés  de  renda 
em  cada  hum  Anno  em  vida  delia  fenhora  dona  Catherina ,  alem  do 
Juro  ,  que  tem  da  legitima  do  Senhor  IíFante  dom  Duarte  leu  paj  ,  e 
do  Juro  que  herdar  da  legitima  da  Senhora  IíFante  fua  maj  ,  e  alem  dos 
ditos  trezentos  mil  reis  de  tença,  que  aíli  lhe  da,  e promete  a  Villa 
de  Portel  com  toda  fua  Jurifdiçaó,  mero  ,  e  mixto  Império  e  dadas  de 
G  meios  ,  e  Padroados  de  Igrejas,  com  todos  os  previlegios,  e  todo  o 
mais  que  nella  tem  ,  aíli  como  lha  dá  o  Senhor  Duque  de  Bragança 
feu  Paj  ,  e  adi  lhe  dá  mais  de  arras  a  terça  parte  de  tudo  o  que  levar, 
e  darfleao  eftas  arras  deita  maneira  íT.  Pello  Juro  de  legitima  que  lhe 
ficou  do  dito  Senhor  IíFante  dom  Duarte  feu  Paj  que  fanta  gloria  aja, 
lhe  dará  a  mefma  parte  em  Juro  da  mefma  condição  pello  que  elle  foi 
dado  ao  dito  Senhor  Iífante ,  e  pellos  trezentos  mil  reis  de  tença  de 
que  elRej  nolTo  fenhor  lhe  fas  mercê  lhe  dará  cem  mil  reis  de  tença 
em  fua  vida  delia  fenhora  dona  Catherina  aíli  como  faó  em  vida  os 

ditos  trezentos  mil  reis  detença,  e  o  mais  que  levar  fe  avaliara  como 
jie  coílume ,  e  lhe  dará  elle  Senhor  Duque  de  Barcellos  a  terça  parte 
que  em  tudo  fe  montar ,  em  Juro  de  vinte ,  ou  defafeis  mil  reis  por 
milhar  porque  feja  mais  feguro  ,  e  tudo  o  que  fe  montar  neftas  três 
adiçois  fe  contara  nos  ditos  dous  contos  de  renda  em  fua  vida  delia  fe- 

nhora dona  Catherina  que  lhe  o  dito  Senhor  Duque  ha  de  dar  ,  tiran- 
do o  Juro  de  fua  legitima ,  e  os  ditos  trezentos  mil  reis  de  tença  co- 
mo dito  he ,  os  quacs  dous  contos  de  renda  lhe  aííentara  nas  rendas 

de  Portel ,  e  nas  rendas  dos  Reguengos  de  facave  ou  em  qualquer  ou- 
tra parte  onde  ella  fenhora  dona  Catherina  for  contente  ,  e  o  Juro 

que  lhe  der  à  conta  do  que  fe  montar  navalha  da  terça  parte  de  feu 
dote  ficara  para  ella  fenhora  dona  Catherina  ( tirando  a  tença )  perpe- 

tuo para  feus  herdeiros ,  e  fucceíTores  aíli  como  lhe  áde  ficar  o  dito 
dote  u,ue  he  feu  perpetuo ,  e  fendo  cafo  que  ella  fenhora  dona  Cathe- 

rina falleça  em  vida  do  fenhor  Duque  de  Barcellos  quer  d'antre  am- 
bos fiquem  filhos  quer  naõ  ,  no  tal  cafo  ella  fenhora  dona  Catherina 

naó  vencera  arras ,  fomente  feus  Herdeiros  averaó  feu  dote ,  e  ámeta- 
de  do  adquirido  fe  nelle  quifere  herdar,  eem  efte  cafo  elle  fenhor  Du- 

que de  Barcellos  lhe  dará  para  ella  fenhora  dona  Catherina  poder  tef- 
tar ,  c  de  Juro  livremente  como  lhe  aprouver  ,  oito  mil  cruzados  ,  e 
pêra  fegurança  do  dito  dote  ,  e  arras ,  elle  Senhor  Duque  de  Barcel- 

los obrigou  todas  fuás  rendas,  e  bens  ávidos,  c  por  aver,  eem  efpecial 
obrigou  e  yppoticou  todas  as  rendas  que  o  Senhor  Duque  de  Bragan- 

ça leu  paj  lhe  tem  dadas  e  ao  diante  der,  a  qual  obrigação,  e  vppo- 
teca  elle  Senhor  Duque  de  Barcellos  fas  de  confentimento  do  Senhor 
Duque  de  Bragança  feu  paj  ,  e  por  licença  que  para  íílb  tem  dclRcj 
noílo  fenhor  ,  c  ouve  por  bem  que  a  fenhora  dona  Catherina  por  falle- 
cimeríto  delle  fenhor  Duque  de  Barcellos  fique  em  polfe  c  cabeça  de 
caiai ,  iem  para  íílb  fer  neceíTaria  aprehcnçaó  alguma ,  de  todas  as  ter- 

ras ,  c  Jurifdiçaó  delias  ,  e  de  todos  os  direitos  que  ncllas  elle  fenhor 
Duque  tem,  eáfíi  de  todas  as  rendas  e  bens  que  por  feu  fallccimcnto 
ficarem  ,  e  que  de  nenhuma  còufa  poíFa  fer  deíápoílada  até  realmente 
e  com  cfíeítò  fer  acabada  d'entreguàr ,  c  fatisfazer  de  todo  feu  dote 
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e arras,  e  ametade  do  adquirido  fem  coufa  alguma  lhe  ficar  por  paguar, 
c  que  cm  quanto  de  tudo  naô  for  pagua  ,  e  fatisfeita  cítara  em  pofie 
de  todas  as  ditas  rendas,  e  jurifdiçaó  delias,  e  provera  todos  os  officios, 
e  aprcícntara  a  todos  os  benefícios ,  e  provera  as  Alcaidarias  mores  que 
no  dito  tempo  vagarem  ,  e  fará  todo  o  mais  aííj  e  taõ  compridamente 
como  elle  fenhor  Duque  de  Barcellos  fendo  vivo  o  poderá  fazer  fcm 
por  iíTo  lhe  ler  defeontado  coula  alguma  de  feu  dote  e  arras,  e  ame- 

tade do  adquirido  ,  e  cm  quanto  naó  for  acabada  de  paguar  de  feu  do- 
te ,  e  arras  ,  gozara  das  ditas  rendas  ,  e  fruitos  da  mais  fazenda  ,  em  no- 

me de  pena  ,  e  intereífe  de  feu  dote  ,  e  arras  ,  e  para  major  fegurança 
do  dito  dote ,  e  arras ,  elle  fenhor  Duque  de  Bragança  diífe  que  alem 
da  obrigação  que  elle  fenhor  Duque  de  Barcellos  fazia  de  que  era  mui- 

to contente  ,  que  obriguava  todas  fuás  rendas,   e  bens  ávidos  e  por 
aver  ,  e  em  efpecial  obriguava  ,  e  yppotecava  a  Villa  de  Monfaraz  con 
toda  fua  jurifdiçaó  ,  e  rendas  e  direitos  aíTi  como  lhe  pertencem  ,  a  qual 
obrigação  e  yppoteca  fés  por  licença  que  para  iíTo  tem  delRej  nollb 
fenhor,  e  feparado  o  matrimonio  por  qualquer  via  que  feja,   que  ella 
fenhora  dona  Catherina  ,  ou  feus  Herdeiros  poderão  aver  fe  qui ferem 
ametade  de  todo  o  que  fe  adquirir  confiante  o  matrimonio  quer  fejaó 
mercês  delRej  noífo  fenhor ,  quer  feja  adquirido  por  via  de  herança 
ou  legado,  ou  doação  feita,  ou  deixada  á  cada  hum  delles  ou  por  qual- 

quer outra  via  ,   e  naó  querendo  aver  parte  do  adquirido    naó  fera 
obriguada  ella  fenhora  dona  Catherina  nem  feus  Herdeiros  a  paguar 
dividas  algumas  ,  nem  cafamentos  nem  ferviços  de  Criados ,  e  prome- 
teo  mais  elle  fenhor  Duque  de  Barcellos,  e  fe  obrigua  a  telía ,  eman- 
tella  naquelle  eílado  c  grandeza  de  cala  que  a  linhajem  delia  fenhora 
dona  Catherina,  e  denidade  delle  fenhor  Duque  convém;  foi  mais  acor- 

dado que  ordenando  noffo  Senhor  de  levar  para  íi  o  fenhor  Duque  de 
Barcellos  (o  que  elle  naó  permita)  primeiro  que  a  fenhora  dona  Cathe- 

rina ,  em  vida  do  lenhor  Duque  de  Bragança  feu  paj  ,  que  elle  fenhor 
Duque  de  Bragança  avia  por  bem  que  todo  o  eífado ,  lugares  e  rendas 
da  Coroa  ,  que  tem  dado  ao  dito  fenhor  Duque  de  Barcellos  feu  filho 
f:a,ue  tudo  a  feu  neto  filho  do  dito  fenhor  Duque  de  Barcellos ,  c  da 
dita  fenhora  dona  Catherina ,  e  o  tenha  e  peílua  em  quanto  naó  her- 

dar a  cafa  de  Bragança  ,  e  o  mefmo  fera  na  neta ,  e  f e  o  filho,  ou  filha 
do  dito  fenhor  Duque  de  Barcellos,  e  fenhora  dona  Catherina  que  nos 
ditos  eííados  tiver  fuecedido  ,  naó  for  em  idade  para  os  bem  gover- 

nar, que  em  tal  cafo  cila  fenhora  dona  Catherina  os  governara,  eafii 
a  cala  de  Bragança  como  nella  o  dito  feu  filho  ou  filha  tiver  fuecedido 
até  ler  em  idade  perfeita  para  poder  tudo  por  íi  bem  governar ,  e  fal- 
leccndo  elle  fenhor  Duque  de  Barcellos  fem  filhos  nem  defeendentes , 
tudo  fe  tornara  a  elle  fenhor  Duque  de  Bragança  ou  a  peífoa  que  fua 

cala  herdar  ,   comprindoífc  primeiro  co'  a  fenhora  dona  Catherina  ti- 
rando as  rendas  e  lugares  que  ella  ha  de  ter  em  fua  vida  como  aílma 

fe  contem  ,   porque  iílo  fe  naó  tornara  a  elle  fenhor  Duque  de  Bra- 
gança nem  a  pcllba  que  fua  cafa  herdar  fenaó  defpois  do  fallecimento 

da  dita  fenhora  dona  Catherina.     Outroíi  acordarão  e  allentaraó  que 
fendo  cafo  que  o  dito  fenhor  Duque  de  Barcellos  falleca  primeiro  que 

Tom.  IV.  tlii  afe- 
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a  fenhora  dona  Catberina  ficando  filho  ou  filha  d\intre  ambos  que  aja 
iTherdat  o  eílado  que  o  fenhor  Duque  de  Barcellos  tem  da  Coroa , 
e  o  dito  filho  ,  ou  filha  fallecer  fem  defcendentcs  ,    que  en  tal  caio 
tornara  o  dito  eílado  ao  poíTuidor  da  caía  de  Bargança  tirando  o  que 
afima  fe  obriguaô  dar  a  fenhora  dona  Catherina.     Item  mais  acorda- 

rão ,  e  afeentaraó  que  fe  o  fenhor  Duque  de  Barcellos  fallecer  em  vida 
dellc  fenhor  Duque  de  Bragança  e  naó  lhe  ficar  filho  ,  e  ficar  filha  ou 
defcendente  fêmea  que  caie  com  o  filho  mais  velho  do  fenhor  Duque 
•de  Bragança  e  naó  tendo  filho  com  fcu  defcendente  mais  velho ,  por- 

que aífi  o  há  elRej  noíTo  fenhor  por  bem  ,  e  foy  mais  afentado  que 
íe  a  fenhora  dona  Catherina  fallecer  primeiro  que  o  fenhor  Duque  de 
Barcellos,  e  lhe  naó  ficar  filho  macho  fenaó  filha  ou  filhas  fêmeas,  e 
tornar  a  elle  fenhor  Duque  de  Barcellos  a  cafar  outra  vez  ,  e  avendo 
filho  macho  que  a  cafa  de  Bragança  aja  de  herdar :  quem  quer  que  a 
herdar  e  fueceder  ou  delia  eftiver  cm  poíTe  fera  obrigado  a  prefazer 
fetenta  mil  cruzados  para  ajuda  de  caiar  a  filha   mais  velha  delia  fe- 

nhora dona  Catharina ,   tanto  que   for  de  idade  para  cafar  entrando 
neíla  contia  a  legitima  que  tiver  herdado  da  fenhora  dona  Catherina 
fua  maj  ,  os  quaes  fetenta  mil  cruzados  lhe  pagara  em  dous  Annos :   E 
leve  obrigação  he  eíta  ,  porque  de  crer  he  que  filha  de  paés  de  tam 
grande  langue  ,  e  eílado  cafara  taó  grandemente  que  lhe  daraó  muito 
major  dote  que  eíle,  e  para  major  firmeza,  e  fegurança  do  afima  dito 
elle  fenhor  Duque  de  Bargança  íe  obrigua  a  dar  a  tudo  confentimento, 

e  otorgua  da  fenhora  dona  Brites  d^alemcaílro  Duquefa  de  Bragança 
fua  molher,  em  que  ratifique,  e  aprove  tudo  o  que  elle  fenhor  Duque 
de  Bragança  neíle  inftromcnto  fe  obrigua ,  e  para  tudo  fe  comprir  fir- 

memente fem  falta  nem  demenuiçaó  algua  adi ,  e  da  maneira  que  neíle 
inllromcnto  fe  contem  ,  afentaraô  e  acordarão  a  fenhora  Iffante  e  fe- 
nhores  Duques  de  Bragança  ,  e  Barcellos  de  pedirem  a  elRej  noíTo  fe- 

nhor por  mercê  como  pedem  que  eíle  contrato  lhes  queira  confirmar, 
e  aprovar,  e mandar  que  en  tudo  fe  cumpra,  fem  falta  nem  demenuiçaó 
algua  aífi  e  da  maneira  que  nelle  fe  contem  fuprindo  os  defeitos  aífi  de 
feito  como  de  direito  que   podeíTe  ter ,  e  afli  pedem  a  S.  A.  que  lhes 
faça  mercê  de  feu  próprio  moto  ,  e  ferta  fiencia  ,  poder  real ,  e  abfolu- 
to  ,  lho  confirme  ,  e  aprove,  ede  a  tudo  feu  confentimento  com  dero- 
guaçaó  de  todas  as  ordenaçois  e  lejs  ,  e  cuílumes ,  e  coufas  que  cn  con- 

trario poíraó  fer  ,  e  que  fem  embarguo  de  tudo  o  'que  en  contrario 
poíía  fer,  eíle  contrato  fe  cumpra  en  todo,  c  por  todo  como  fe  nelle 
contem ,  e  fem  embarguo  da  ordenação  que  defende  que  fenaó  prome- 
taô  majores  arras,  do  que  montar  a  terça  parte  do  dote,  cda  lcj  men- 

tal que  defende  a  trefpaíTaçaó  ,  e  obrigação  das  coufas  da  Coroa  fem 
confentimento  ,  e  licença  de  S.  A.  e  que  niílo  lhes  fará  S.  A.  muito 
grande  mercê  c  por  de  todo  ferem  contentes ,  mandarão  ,  e  rogarão  a 
inj  notário  ao  diante  nomeado  que  de  tudo  fizeife  eíle  inílromento  o 

qual  eu  a  feu  roguo  fiz  por  efpecial  proviíaó  que  para  iflb  tenho  d' el- 
Rej nofíò  fenhor  que  ao  diante  vai  trcsladada  ,  c  mandarão  ,  e  ouve- 

raó  por  bem  ellcs  ditos  Senhores  ,  que  deíle  inílromento  fe  de  hum 
tresíado  a  cada  hum  delles  ditos  Senhores  e  quantos  lhe  foífem  necef- 

farios , 
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farios,  e  os  ditos  Senhores  Iffântes  Senhores  Duques  de  Bragança  eBar- 
ccllos ,  fe  obrigarão  a  todo  o  conteúdo  neftc  inítromento  terem  ,  e  man- 

terem ,  e  cumprirem  como  nelle  he  contiudo  fôb  obrigação  de  luas  ren- 
das ,  e  bens  ávidos ,  e  por  aver  que  para  iífo  obrigarão  ,  e  tudo  ellcs 

Senhores  hiís  dos  outros  aleitarão  ,  e  eftipularaó  por  folene  eftipula- 
çaó,  e  eu  notário  como  peíToa  publica  eftipulante  e aceitante,  tudo  ef- 
tipulej,  e  aíèitej  por  iblene  eílipulaçaó  dos  ditos  Senhores  em  nome  da 
dita  fenhora  dona  Catherina,  e  das  mais  partes  a  que  efto  em  qualquer 

tempo  polia  tocar ,  e  a  proviíaõ  que  cu  Pantaliaó  Rabello  tenho  d^El- 
Rcj  nollb  Senhor  de  que  aíima  faço  menção  para  poder  eícrever  efte 
contrato  he  a  íeguinte.  Eu  EIRej  faço  faber  ao  que  efte  meu  alvará 
virem  que  eu  ej  por  bem  e  me  piás  de  dar  poder  e  authoridade  a  Panta- 

liaó Pvabello  para  fazer  em  publico  inftrumento  o  contrato  de  cafa- 
mento  de  antre  dom  João  Duque  de  Barcellos ,  meu  muito  amado  e 
prezado  fobrinho  e  dona  Catherina  minha  muito  prezada  Thia  filha  do 
Iííante  dom  Duarte  meu  Thio  que  fanta  gloria  aja ,  e  aílí  todas  as  pro- 
curaçois  ,  e  efereturas  ,  tocantes  ao  dito  caio  ,  e  para  iílo  fomente  o  fa- 

ço notário  publico  ,  e  lhe  dou  toda  a  authoridade  que  de  direito  fe 
requere  \  e  efte  me  praz  que  valha  como  carta  fem  embarguo  da  orde- 

nação do  fegundo  livro  titulo  20  que  diz  que  as  coufas  cujo  efteito 
ouver  de  durar  mais  de  hum  Anno  paíTem  por  cartas ,  e  paífando  por 
Alvarás  naó  valhaó  ,  e  pofto  que  naó  paíTe  pela  Chancelaria  fem  em- 

barguo da  ordenação  em  contrario.  Joaõ  de  Caíblho  o  fez  em  Lisboa 
a  o  de  Agofto  de  M.  D.  lxij. 

RAINHA. 

Alvará  porque  V.  A.  dá  poder  e  autrioridade  a  Pantaliaó  Rabel- 
lo para  fazer  em  publico  o  inítromento  do  contrato  de  caíamento  dan- 

tre  dom  Joaó  Duque  de  Barcellos  e  a  fenhora  dona  Catherina,  e  aíli 
todas  as  procuracoens ,  e  efereturas  tocantes  ao  dito  cafo  ,  e  para  iíto 
fomente  o  faz  notário  publico  ,  e  lhe  da  toda  a  authoridade  que  de  di- 

reito fe  requere ,  e  efte  valera  como  carta  e  naó  paífara  pela  Chanceí- 
laria  ,  teftemunhas  que  a  todo  efto  foraó  prezentes  e  aííinaraó  com  os 
ditos  Senhores  partes  nefte  contrato  o  Senhor  dom  Conftantino  fobri- 

nho delR^ej  noífo  Senhor ,  e  Irmaó  da  dita  Senhora  ílfante  dona  Iía- 
bcl ,  e  do  Senhor  Duque  de  Bragança ,  e  o  Senhor  dom  Francifco  de 
Mello  fobrinho  de!Rey  noífo  Senhor  Conde  de  Tentúgal ,  e  o  licencia- 

do Alfoníò  Vaz  Tenreiro  chanceler  dezembarguador ,  e  ouvidor  da  ca- 
la do  dito  Senhor  dom  Duarte  Duque  de  Guimaraens  ,  Condeefta- 

ble  deftes  Reinos  ,  e  eu  Pantaliaó  Rabello  que  efte  publico  eftromcn- 
to  fiz ,  e  eícrevi  no  dito  dia  mes  c  Anno  ,  e  lugar  afima  ditos  ,  o  qual 
contrato  de  caíamento  dote ,  c  arras ,  eu  Pantalliaó  Rabelo  em  meu 
livro  de  notas  tomei  ,  e  delle  o  tresladei  bem  ,  e  fielmente ,  e  o  con- 

certei com  o  próprio  c  aqui  meu  publico  final  puz  que  tal  he.  :=5  In- 
fante Dona  Izabcl.  s=3  ho  Duque,  si  ho  Duque.  =  D.  Conftan- 

tino. d  D.  Francifco  Conde.  =;  ho  Licenciado  Aftbnfo  Vas  Tem- 
rciro. 

Aos 



270    Trovas  do  Liv.  VI.  da  Hi floria  Çeneakgica 

Aos  fcte  dias  do  mes  de  dezembro  de  mil  e  quinhentos  efefenta 
e  três  annôs  na  Cidade  dcLixboa  nos  paços  da  dita  Senhora  Iffante  ef- 
tando  ahi  prezente  o  dito  Senhor  dom  João  Duque  que  agora  hc  de 
Bragança  por  elle  Senhor  Duque  foi  viíío  o  Contrato  de  íeu  cafamen- 
to  com  a  Senhora  dona  Catherina  que  fe  íez  em  vida  do  Duque  leu 
paj  que  Deos  aja,  eporeile  foi  dito  que  elle  aprovava,  e  ratificava , 
e  avia  por  firme  ,  e  valiozo  cu  tudo  ,  e  por  tudo ,  aífi  como  nelle  íe 
contem,  e  o  queria  cumprir  da  maneira  que  nelle  íe  continha  ,  aífi  no 
que  no  dito  Contrato  era  contendo  que  elle  Senhor  Duque  compri- 
ria  ,  como  cn  todas  aqucilas  coufas  que  o  Duque  íeu  Paj  que  Deos 
tem  fe  obriguara  a  cornprir ,  porque  aífi  hunias  obrigaçóis  como  as  ou- 

tras elle  Senhor  Duque  as  tomava  íbbreli ,  e  fe  obriguava  a  tudo  corn- 
prir da  maneira  que  no  dito  Contrato  íe  continha  ,  c  pedia  por  mercê 

a  EIRey  noílb  Senhor  que  o  comflrmafle  ,  aprovaile  ,  c  o  ratificaífe  ,  e 
lhe  fupriíre  fuâ  Idr.de  como  que  fora  major  de  vinte  finco  Annos  fem 
embarguo  de  o  naó  ter,  fuprindo  todos  os  defeitos  aífi  de  direito  co- 

mo de  defeito  que  o  contrato  pudeffe  ter,  eeu  notário  publico  ao  di- 
ante nomeado  todo  o  íbbredito  afeitei ,  e  eftipulci  por  folene  eícipula- 

çáÔ  em  nome  da  dita  Senhora  dona  Catherina ,  e  das  mais  partes  a  que 
o  negocio  toca  ,  ou  ao  diante  puder  tocar  ,  teftemunhas  que  foraó 
prezentes  que  afinarão  com  o  dito  Senhor  Duque,  o  Senhor  dom  Cons- 

tantino ,  e  o  Senhor  dom  Aífonfo  de  Elemcaítro  Comendador  mor  da 
Ordem  de  Chriílo  ,  e  o  dito  Licenciado  Aífonfo  Vaz  Tenreiro  e  eu 
Pahtaliaô  Pvabello  que  iílo  eícrevi.  =1  ho  Duque,  :=i  Dom  Conftan- 
tino.  :=s  O  Comendador  mor  D.  Aífonfo.  si  ho  Licenciado  Aflbnfo 
Vas  Tenreiro. 

Dom  Scbaftiam  por  graça  de  Deos  Rej  de  Portugal ,  e  dos  Al- 
guarves  daquem  ,  e  dalém  ,  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine  e  da  con- 
quiíla  navegação  Comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia  Períia  ,  eda  índia  &c. 

Faço  faber  aos  *que  efta  minha  Carta  virem  que  por  parte  de  dom 
Joaó  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  ,  e 
aífi  por  parte  de  dona  Chaterina  minha  muito  prezada  Thia  filha  do 
Iffante  dom  Duarte  meu  Thio  que  fanta  gloria  aja  ,  e  da  Iítante  do- 

na Jíabel  minha  muito  prezada  Thia  me  foi  moftrado  cite  Contrato 
de  dote  e  arras  aíima  ,  e  atras  eferito  e  arrateficaçaó  que  ora  o  dito 

Duque  fez,  que  tudo  de  verbo  ad  verbum  vi ,  pedindome  que  ouvef- 
fe  por  bem  de  lho  aprovar  confirmar,  e  rateficar  aífi  c  da  maneira  que 
fe  nelle  contem  para  major  firmeza  do  dito  Contrato  ,  e  eu  vendo  íeu 
dizer  ,  e  pedir ,  c  das  mais  partes  no  dito  contrato  conteudas ,  de  mi* 
nha  certa  feiencia  poder  Real  e  abíbluto  e  querendolhe  fazer  mercê 
lho  aprovo  ratifico  e  confirmo,  e  nelle  interponho  minha  Real  autho- 
ridade  e  lhe  ej  por  foprído  todos  os  defeitos  aífi  de  feito  como  de  di- 

reito fe  em  elle  os  ha  ,  ou  pode  aver  para  mais  valer  e  firme  fcr.  E 
quero  ey  por  bem  e  me  praz  que  fe  cumpra  em  tudo  ,  e  por  tudo  aífi 
e  da  maneira  que  nelle  íe  contem  fem  embargo  da  Lej  mental  do  fe- 
gundo  livro  titulo  xóij  e  de  todo  o  que  adita  lej  ,  e  ordenação  encon- 
trario  difpóem  e  fem  embarguo  da  ordenação  do  quarto  livro  titulo 

nove  que  diz  que  fenaõ  poderão  prometer  majores  arras  do  que  mon- 

tar 
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tar  a  terça  parte  do  dote  ,  e  fem  embargo  dos  direitos  que  difpoem 
que  querendo  a  molher  levar  ametade  do  adquirido  que  feja  obrigua- 
da  a  paguar  a  ametade  das  dividas ,  e  fem  embargo  de  quaefquer  orde- 
naçois  leis  decretos  ,  decretaes  ,  grozas  opiniões  de  doutores  ,  fen tenças 
cuítumes  eílillos  e  quaeíquer  outras  couías  que  en  contrario  fejaó  ou 
polTaó  fer  porque  para  eífeito  do  dito  Contrato  fe  aver  de  cumprir, 
aífi  e  da  maneira  que  fe  ncile  contem,  ey  tudo  por  revogado  anulla- 
do  caiado  e  yrritado  ,  como  que  fe  das  ditas  ordenaçois  ,  leis ,  decre- 

tos ,  e  decretaes,  grozas,  opinioens  de  Doutores,  feiencias  ,  cufíumes, 
eítillos ,  e  de  tudo  o  mais  que  en  contrario  polia  fer ,  eu  fizeífe  parti- 
cullar  e  expreífa  menção  e  da  fubítancia  de  cada  hua  das  ditas  coufas 
fem  embargo  da  ordenação  do  fegundo  livro  Titulo  49  que  diz  que 
naó  feja  vifta  fer  derroguada  nenhua  ordenação  fe  delia  ou  da  fubítan- 

cia delia  fenaõ  fizer  expreífa  menção ,  porque  tudo  ey  por  revoguado 
calfado ,  anullado ,  yrritado ,  e  fem  embargo  de  tudo  quanto  en  con- 

trario for  ,  ou  puder  fer  ,  quero  que  o  dito  Contrato  fe  cumpra  como 
fenelle  contem  ,  e  ej  por  fuprido  a  Idade  do  dito  Duque  de  Bragança 
meu  muito  amado  ,  e  prezado  ibbrinho  como  fe  elle  fora  ao  tempo 
que  o  dito  contrato  fez  major  de  idade  de  vinte  finco  Annos ,  fem  em- 

bargo de  fer  menor  de  vinte  finco  Annos  ,  porque  para  eífeito  de  po- 
der fazer  o  dito  Contraio  ,  e  rateficaçaó  lhe  fupro  e  ej  por  fuprida  a 

dita  Idade  ,  e  o  faço  major  de  vinte  finco  Annos  ao  tempo  do  dito 
Contrato  e  rateficaçaó  ,  e  por  de  tudo  me  aprazer  ,  e  fer  afíi  minha  von- 

tade mandei  paífar  a  prezente  a  qual  quero  que  fe  cumpra  e  guarde 
como  nella  fe  contem  ,  peito  que  naó  paffe  pela  Chancelaria  fem  em- 

bargo da  ordenação  en  contrario.  Pantaliaó  Rabello  a  fez  em  Lixboa 
atrele  de  Dezembro  Anno  do  nacimento  denoífo  Senhor  Jefu  Chrif- 
to  de  mil  e  quinhentos  e  fefenta  e  três. 

O  CARDEAL  IFFANTE. 

Carta  de  cjuhaeaú  do  dete  da  Senhora  Dona  Catharina ,  mulher 
do  Duque  D.  ]oao  I.  do  nome. 

e  três  annos ,  aos  quatorze  dias  do  mes  dabril  do  dito  anno  em  Villa- 
Viçoza  nos  Paços  do  Reguengo  do  Duque  noílb  Senhor  na  Cazinha 
do  dcfpacho  ,  eílando  ahi  prezente  o  Licenciado  Lopo  Dabreu  Caílel- 
lobranco ,  Juiz  de  fora  por  Sua  Excellencia  com  alçada  dell^ey  N.  Se- 

nhor nefta  dita  Villa;  porGafpar  Franco,  moço  da  Capella  de S.  Ex- 
cellencia,  e  Solicitador  defeus  feitos  foi  aprefemtado  ao  dito  Juiz  hum 

eítromento  de  quitação  ,  ho  qual  parecia  fer  feito  da  letra  ,  c  final  pu- 
blico de  Franeiíco  Rodrigucz  publico  Tabaliaó  de  notas  na  dita  Villa, 

do  qual  o  treslado  de  verbo  ad  verbum  he  o  feguinte.  Saibaõ  quantos 
cftc  eFcromento  de  quitação  virem  ,   que  no  anno  do  Naícimcnto  de 

Nolfo 
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NoíTo  Senhor  Jefu  Chriílo  de  mil  e  quinhentos  e  fcíTcnta  e  cinquo , 
aos  quatro  dias  do  mes  Dabril  em  Villa-Viçoza  nas  cafas  do  muito  Ex- 

celente Senhor  D.  João  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barcellos  &c.  noíTo 
Senhor  ,  eftando  Sua  Excellencia  prezente,  ea  Senhora  D.  Catherina, 
c  pelos  ditos  Senhores  foi  dito  que  a  Senhora  Ifíante  D.  Iíabel  ília  May, 
e  logra  lhes  deu  em  dote  em  cafamento  quarenta  e  féis  mil  e  quatro- 

centos cruzados :  ÍT.  em  Joyas  ,  e  em  prata  ,  e  em  vertidos  ,  e  em  trezen- 
tos mil  reis  de  juro  ,  cem  trezentos  mil  reis  detença  hojuro  de  vinte 

mil  reis  o  milheiro  ,  que  defta  maneira  valem  quinze  mil  cruzados,  e 
a  tença  cm  três  contos  ,  a  qual  tença  hc  em  vida  da  dita  Senhora  D. 
Catherina  ,  e  a  mais  contia  em  movei  de  peças  de  ouro ,  e  prata ,  ca- 

mas, e  outras  peças,  que  íizeraó  adita  contia  de  quarenta  efeis  mil  e 
quatrocentos  cruzados  ,  do  qual  dote  por  ferem  pagos  ,  e  entregues 
delle ,  diíícraó  ,  davaó  por  quite  ,  e  livre  a  dita  Senhora  Irlante  ,  e  a 
todos  feus  herdeiros ,  e  fucceíTores  de  hoje  para  todo  fempre ,  e  para 
firmeza  dello  mandarão  fer  feito  efte  eftromento  ,  que  eu  Taballiaó 
como  peífoa  publica  aceitante  em  nome  da  Irlante  a  efto  abfente ,  e 
das  mães  pelicas  a  que  tocar  poíTa  ;  teftemunhas  que  prezentes  foraó 
D.  Luis  de  Noronha ,  e  o  Licenciado  Manoel  Alvers  ,  e  Lazaro  Ri- 

beiro ,  e  eu  Francifco  Rodriguez  publico  Taballiaó  em  efta  Villa ,  pe- 
lo dito  Senhor  Duque  ,  que  ho  eferevi  ,  e  tresladey  de  minha  nota  , 

onde  os  ditos  Senhores  afímaraó ,  e  de  meu  final  publico  aqui  aílinei , 
e  as  teftemunhas  também  aíTinaraó  na  nota ,  e  aprezentado  aífi  o  dito 
eftromento  de  quitação  como  dito  he  por  o  dito  Gaípar  Franco  foi 
dito  ao  dito  Juiz ,  que  ao  dito  Senhor  hera  nccelfario  o  terlado  delle 
em  publica  forma  de  modo  que  fizeíTe  fe  ,  que  lhe  requeria  lhoman- 
daíTe  dar ,  o  que  vifto  por  o  dito  Juiz  o  dito  eftromento  ,  c  como  ef- 
tava  fam  fem  ter  vicio  algum  mandou  a  mjm  Notário  que  delle  deíTe 
terlado  ao  dito  Gaípar  Franquo  em  efte  publico  eftromento  ,  o  qual 
mandou  que  vallefle  ,  e  tiveíle  força ,  e  vigor  como  o  próprio  para 
o  que  interpôs  feu  decreto  ,  e  autoridade  ordinária  ,  em  comprimen- 

to do  qual  mandado  eu  Diogo  Lopez  publico  Notário  per  autoridade 
Real  em  todas  as  coufas  tocantes  ao  Duque  NoíTo  Senhor  terladei  do 
próprio  eftromento  que  fica  no  Cartório  de  Sua  Excellencia  ,  e  com 
elle  efte  terlado  concertei  com  o  official  abaixo  aííinado  ,  fem  levar 
couza  que  duvida  faca  ,  e  aqui  de  meu  publico  final  aílinei  ,  que  tal he. 

Carta  do  Duque  de  Bragança  D.  João  I.  para  EIRey  Drm  Se- 
baíiiao ,  quando  e/U  lhe  deu  conta  da  vinda ,  e  negócios  do  Car- 

deal Legado,  e  do  feu  Cafamento.     Tirey-o  do  Carto • 
rio  da  Cajá  de  Bragança ,  efià  no  maço  de  Cartas 

mijfivas. 

Num.  I  80.  é~*  Orno  Vofla  .Alteza  r.r.o  tem  Criado,  nem  Vaííalo  ,  que  femean- 
.  V>í  teponha  no  zelo  ,  e  no  amor  das  coufas  de  feu  íeiviço  ,  por  ferem 

muitas ,  c  muito  grandes  as  obrigações  que  eu  tenho  para  nifto  exce- 

der 
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der  a  todos  com  muita  rezaó  podia  efperar  por  efta  mercê  ,  que  Vof- 
fa  Alteza  me  fes  agora  de  me  comunicar  por  fua  Carta  os  negócios , 
que  o  Cardeal  Leguado  tratou  com  VolTa  Alteza  da  parte  do  Santo 
Padre  ,  por  iflb  beijo  as  Reais  maós  de  VoíTa  Ateza  ,  e  pola  detrimina- 
çaô  ,  que  neles  tomou  ,  porque  nos  vai  tanto  no  Caí  amento  de  VoíTa 
Alteza ,  e  na  legurança  da  íucceíTaó  deites  Regnos  ,  que  nos  devemos 
todos  de  alegrar  muito  ,  e  dar  muitas  graças  a  noíTo  Senhor  de  ter  pof- 
to  a  VoíTa  Alteza  em  idade  ,  e  deípoííiçaó  para  coníTentir  falaríTe  em 
leu  Caíamento  com  mais  declaração  do  que  atequi  fe  fez.  E  pois  fe 
trata  por  ordem  de  Sua  Santidade,  e  França  ganha  muito  naliança,  e 
parentefeo  de  VoíTa  Alteza  de  crer  he  que  fe  procedera  nilTo  de  ma- 

neira ,  que  o  refpeito ,  e  autoridade  de  VoíTa  Alteza  fique  em  feu  lu- 
gar. Naõ  faço  neíla  matéria  nenhuas  lembranças  a  VoíTa  Alteza  por- 

que como  eítá  refoluto  no  principal  ponto  dela  que  he  no  confenti- 
mento  de  caiar ,  o  mais  hade  depender  da  repoíla  que  VoíTa  Alteza  ti- 

ver ,  que  deve  fer  tal  ,  que  fobrela  aja  pouco  ,  que  replicar,  mas  fe 
parecer  neceíTario  fazerlfe ,  lembrarei  entaó  a  Voíla  Alteza  o  que  en- 
tender,  que  mais  cumpre  a  feu  ferviço.  Entrar  VoíTa  Alteza  naligua 
contra  o  Turco ,  naó  poííb  eu  deixar  de  o  aprovar  muito  ,  porque  te- 

nho muj  prefentes  na  memoria  ouvir  a  meu  Paj  muitas  vezes ,  fer  ef- 
ta  a  mais  importante  coula  que  fe  podia  ordenar  na  Criítandadc ,  e  de- 
fejou-a  elíe  tanto  em  lua  vida  ,  que  me  parece ,  que  terá  agora  fua  al- 

ma muito  contentamento  de  aver  acabada.  E  quanto  VoíTa  Alteza  me- 
nos obriguado  eítava  a  entrar  neíta  ligua  polas  grandes  ,  e  continuas 

defpefas  ,  que  fazem  as  armadas ,  com  que  fe  guardaõ  as  Coitas  de  feus 
mares ,  e  os  luguares  dafrica ;  tanto  mais  fe  enxergua  nilíb  ,  que  fó  a 
virtude ,  e  a  Criítande  de  VoíTa  Alteza ,  e  o  dezejo ,  que  tem  de  au- 

mentar a  fe  Católica  o  períTuadiraó  a  refponder  com  tanta  fatisfaçaõ  de 
Sua  Santidade.  E  boa  prova  he  de  tudo  mandar  VoíTa  Alteza  o  Se- 

nhor Dom  Duarte  por  geral  da  armada  com  que  detrimina  ajudar  a  li- 
gua ,  pois  naó  lemos,  nem  fabemos,  que  deite  Regno  faiíTem  peíToas 

da  fua  calidade  com  íemelhantes  carguos ;  mas  baila  hir  elle  fervir  a 
Voífa  Alteza  ,  e  ter  tanta  parte  do  feu  famgue  para  fe  naó  aver  por  in- 

ferior de  ninguém ,  e  para  que  aíTy  feja ,  e  entendaó  todos  o  goíto ,  que 
VoíTa  Alteza  tem  de  lhe  fazer  efte  ferviço ,  nos  faça  V.  Alteza  a  nos 
mercê  de  o  querer  mandar  como  cumpre  a  honra  ,  e  autoridade  de  V. 
Alteza  ,  e  deites  Regnos ,  e  como  lhe  merece  a  vontade  com  que  o  Se- 

nhor D.  Duarte  o  ferve.  Polo  contentamento  ,  que  rroítra  do  guafa- 
Ihado  ,  que  aqui  fiz  ao  Cardeal  Leguado  bafeava  mandarmo  V.  Alte- 

za ,  e  entender  eu  ,  que  era  coufa  de  leu  goíto  para  me  nao  ficar  nada 
por  fazer.  Elle  me  parece  que  foi  fatisfeito  ,  e  cu  o  fiquei  muito  mais 
de  lhe  moftrar  que  tem  V.  Alteza  em  mjm  hum  VaíTalo  ,  que  o  poderá 
fervir  cm  tudo  o  que  fe  oferecer.  Noílb  Senhor  ávida  ,  e  Real  ellado 
de  VoíTa  Alteza  guarde  ,  e  proípere.  De  Villa-Viçofa  a  xxiiij  de  Ja- 

neiro de  1572. 

Tom.  IV.  Mm  Tran- 
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Tranfumpto  authentico  do  Breve  do  Papa  Pio  V.  em  que  concede  ao 

Duque  de  Bragança  Dom  JoaÕ  I.  ouvir  Miffa  nas  Capellas  mb» 
res  ,  bautizar  /eus  filhos  na  fua  Capella  ,  Oratório  privado  nas 
jornadas  ,  ainda  em  tempo  de  interdióío  ,  e  outras  graças.  Efiá 
no  Archivo  da  dita  Ca/a ,  donde  o  tirey. 

Num  l8  I  T  ̂  domine  Domini  Amen.  Saibaó  os  que  eíle  prefente  pubrico 
JL  Inítromento  dado  em  auclentica  forma  per  mandado  de  juftiça  vi- 

An.  1 57 1%  rem  ,  que  no  anno  do  Nacimento  deNoíTo  Senhor  Jefu  Chriílo  de  mil 
e  quinhentos  e  fetenta  e  hum  annos ,  aos  treze  dias  do  mes  de  Septem- 
bro  na  Cidade  Devora  nas  poufadas  do  Senhor  Lecenciado  António 
Pereftrelo  Brandão ,  Defembargador  ,  e  Vigário  geral  em  eíla  Corte  ec- 
clefmílica ,  e  Arcebifpado  Devora  pelo  Tlluftriífímo  Senhor  Dom  Joaó 
de  Mello  per  mercê  de  Deos ,  e  de  Saneia  Igreja  de  Roma  Arcebifpo 
Devora  &c.  perante  elle  Vigário  geral  pareceo  ho  Lecenciado  Luis 
Lopes  ,  Procurador  baílante  do  muito  Excelente  Senhor  ho  Senhor 
Dom  Joaó  Duque  de  Bragança  &c.  e  lhe  aprefentou  hum  Breve  de 
graças,  e  Indulgências  de  Nofíb  Senhor  ho  Saneio  Papa  Pio  Quinto, 
ora  na  Igreja  de  Deos  Preíidente ,  feripta  em  porgaminho ,  carecente 
de  vicio  ,  e  fufpeiçaô  ,  fellada  íub  anulo  Piícatoris ,  da  qual  ho  theor 
de  verbo  ad  verbum  tal  he. 

Dileòlis  Filiis  Nobi  libas  viris   Joanni  Bragantije  Duci ,  19*  Edu~ 
ardo  bon<ie  memorize  Eduardi  Portuga  li ice  Infantis  nato. 

PIUS  PAPA  V. 

D IleóH  filij  falutem  ,  &  apoftolicam  benedicrionem.  Nobilitas  ge- 
%J  ncris  ,  aliaque  virtutum  dona  quibus  vos ,  &  veítrum  quemlibet  il- 
larum  largitor  Altiflimus  infignivit  promerentur  ,  ut  petitionibus  vef- 
tris  quantum  cum  Deo  poílumus  favorabiliter  annuamus.  Hinc  eít 
quod  nos  cupientes  vos,  &  veítrum  quemlibet  fpecialibus  favoribus, 
&  gratijs  profequi ;  necnon  a  quibuíVis  excommunicationis  ,  fufpen- 
fionis ,  &  interdicli  ,  alijsque  ecclefíaíticis  fententijs  ,  ceníuris  ,  &  poe- 
nis ,  a  jure  ,  vel  ab  homine  quavis  occafione  ,  vel  caula  latis,  ílquibus 
quomodolibet  innodati  cftis  ad  eíFeclum  pr&'fentium  duntaxat  confe- 
quendum  harum  ferie  abíblvcntes,  &  abfolutos  fore  cenfentes  veítris 
inhac  parte  fupplicationibus  inclinati.  Vobis ,  &  veítrum  cuilibet,  ut 
iii  qualibet  capella  majori  cujufvis  eccleíia:  tam  fecularis  ,  quam  regu- 
laris  MííTas  tam  privatns  ,  qnam  majores,  &  alia  divina  officia  audire, 
yeítrofque  ,  &  cujuslibct  veítrum  filios  ,  prout  haclenus  confueviftis 
in  veílris  Capellis  de  licentia  tamen  Recloris  parrochialis  ecclcíiíe  bap- 

tizar! faceie.     Itinerantes  vero  ,   &  in  locis  ubi  eccleíia  ,  feu  Capella 

íion 
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non  fuerit  commorantes  fuper  altari  portatili  quod  vobifcum  deferrs 
liceat  in  loco  ad  hoc  convenienti ,  &  honefto  per  Ordinarium  ,  feu  ejus 
Vicarium  approbando  ,  in  veftra  ,  &  familiarium  vcftrorum  prsefentia 
MiíTam  celebrari  faccre  ,  ac  criam  illam  tam  inibi ,  quam  ubicunquc 
etiam  ante  diein  circa  tamen  diurnam  lucem  ,  &  per  horam  poíl  meri- 
diem  cum  neceíRtas  id  exegerit  audire ,  ac  in  intírmitate  conftituti  in 
ecclefijs ,  aut  locis  ad  divinum  uíum  duntaxat  dcputatis  etiam  interdi- 

ção quavis  audtoritate  apoftolica  ,  vel  ordinária  luppofitis  dummodo 
vos  cauiam  hujuimodi  interdição  non  dederitis  ,  ianuis  clauíis  ,  ncn 
pulfatis  campanis  interdiclis  ,  8z  excommunicatis  exclufis ,  etiam  in  die 
Pafchatis  de  licentia  Recloris  parrochialis  ecclefiae ,  vel  in  veftro  pró- 

prio Oratório  ab  Ordinário  approbato  fimiliter  Miílam  celebrari  fa- 
cere  ,  &  inibi  facerdoti  peccata  veftra  ,  coníiteri ,  ac  alia  ecclefiaí- 
tica  lacramenta  fufcipere  ,  veítrofque  mortuos,  &  familiares  pro  tem- 
pore  decedentes  cum  honefta  funerali  pompa  tempore  interdicti  hu- 
julmodi  fepiliri  facere  ;  Practerea  ut  temporibus  jejuniorum  tam  qua- 
drageíimalium ,  quam  aliorum  quorumcunque  totius  anni  tam  vos ,  & 
veítrum  quilibet ,  quam  uxores ,  &  filij  veftri  utriuíque  fexus  ,  ovis , 
butiro  ,  cafeo ,  &  alijs  laclicinijs ,  de  alteris  carnibus  vero  de  utriuf- 
que  mediei  confilio  in  loco  tamen  remoto  itaut  exinde  fcandulum  non 
generetur ,  &  fine  aliquibus  commenfalibus  uti ,  &  vefei  abíque  coní- 
cientias  fcrupulo  ,  necnon  duos  cujuícunque  etiam  mendicantium  or- 
dinum  fratres  defuperiorum  eorundem  licentia,  &adeorundem  fupe- 
riorum  nutum  amovibiles  apud  vos  retinere ,  ac  tam  ipfrs  ut  in  domo 
veftra  ,  ut  prsefertur  permanere  quam  presbítero ,  per  vos  eligendo  , 
ut  pra:miíTa  exequi  libere  ,  &  licite  valeatis ,  &  valeant  apoftolica  au- 
toritate  per  prafentes  licentiam  concedimus ,  &  facultatem.  Non  ob- 
ftantibus  quibufvis  apoftolicis ,  necnon  in  Provincialibus  ,  etiam  conci- 
lijs  editis  fpecialibus  ,  vel  generalibus  conftitutionibus ,  ac  quibufvis 
etiam  juramento  confirmatione  apoftolica ,  vel  quavis  íirmitate  alia  ro- 
boratis  ftatutis  ,  &  conluetudinibus  ,  carterifque  centrarijs  quibuícun- 
que.  Datum  Romãs  apud  SancTum  Petrum  fub  Ànnuío  Pifcatoris. 
Die  VIII:  Januarij  M.  D.  LXXI.  Pontificatus  noftri  anno  quinto. 

E  apreÁentado  afi  h o  dito  Breve  a  elle  Vigário  geral ,  ho  dito  Li- 
cenciado Luis  Lopes ,  por  parte  do  dito  Senhor  Duque  de  Bragança 

&c.  lhe  pedio  ,  e  requereo  ,  que  com  ho  theor  delle  lhe  mandalfe  pai- 
far  hum  publico  Inftromento  ,  ho  que  vifto  pelo  dito  Vigário  geral 
mandou  que  com  ho  treslado  do  dito  Breve  lhe  foíTe  paífado  efte  pu- 

blico Inftromento  em  ho  qual  interpôs  fua  autoridade  ordinária  ,  e 
decreto  ,  teftemunhas  a  efto  prefentes  João  Fernandes,  e  António  Coe- 

lho Scrivacs  danre  elle  Vigairo  geral,  c  eu  Phelippc  Diaz  Scrivaó  da 
Relação,  e auditório  eccleíiaftico  defte  Arcebifpado  Devora  ,  pubrico 
apoftolica  auetoritate  notário  ,  que  a  efto  fui  prefente  ,  c  efte  Inftro- 

mento ferevi  de  minha  maó  com  ho  theor  do  dito  Breve  que  manu 
aliena  ,  fiz  tresladar  bem  ,  e  fielmente  ,  e  com  o  próprio  concertei  ,  e 
aqui  affinei  de  meu  pubrico  final  Kogatus  ,  &*  requifitus  Inter  linea  &. 

Tom.  IV.  Mm  ii  Ahard 
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Alvará  delRey  D.  Sebafliati ,  em  cjue  concede  a  Senhora  D.  Catha- 
rinajer  Governadora  dos  EJlados  da  Cajá  de  Bragança ,  na 

aiifencia  do  Duque  D.  ]oa'o  I» 

Num.   Io  2.  TpU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  alvará  virem  que  avendo  ref- 
All.  1Ç74.      J-'  peito  a  Dom  Joaô  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  e  pre- 

'  zado  fobrinho  mehir  hora  fervir  a  Africa  per  meu  mandado  ,  ey  por 
bem  e  me  pras  que  em  quanto  elle  la  eftiver  e  naó  tornar  a  efte  Rey- 
no  Dona  Caterina  fua  mulher  minha  muito  amada  e  prezada  tia ,  pof- 
fa  governar  e  governe  fuás  terras  e  Ducado  afy  e  da  maneira  que  elle 
Duque  por  bem  de  fuás  doaçoens  e  Privilégios  o  fizera  e  poderá  fazer 
fe  fora  prezente.  E  mando  a  todos  os  meus  Dezembargadores  ,  e  a 
quaefquer  outras  minhas  juftiças  e  ofHciaes  a  que  o  conhecimento  dif- 
to  pertencer  que  cumpraó  ,  e  guardem  inteiramente  efte  alvará  como 
fe  nelle  contem  o  qual  ey  por  bem  que  valha  e  tenha  força  e  vigor 
como  fe  foífe  carta  feita  em  meu  nome  per  my  afinada  e  paífada  por 
minha  Chancellaria  e  pofto  que  por  ella  naó  feja  paífado  fem  embar- 
guo  das  Ordenaçoens  que  o  contrario  defpoem.  Gafpar  de  Seixas  o  fez 
em  Lisboa  a  fete  de  Setembro  de  1574.     Jorge  da  Cofta  o  fez  eferever. 

O  CARDEAL  INFANTE. 

%Alvarâ  delRey  D.  SebqJliaÕ  porque  Jaz  mercê  ao  Duque  de  Bra- 
gança ,  para  que  todas  as  pefjoas ,  que  o  acompanharem  a  Tan* 

gere ,  de  Soufel ,  e  mais  Villas ,  e  Lugares  de  Alentejo , 
pojfaó  vender ,  e  tirar  o  feu  pao ,  fem  embargo  das 

ordens  em  contrario.  Original ,  que  tenho. 

Mnm  t8  í  "ÍT^  ̂   EIRey  faço  faber  aos  que  efte  alvará  virem  que  eu  ey  por IN  um.  I  O  J .  |iv  bcm  e  me  praz  qUe  todas  as  peífoas  da  Villa  de  Soufel  e  feu  termo, 
An.  1 57  4-  e  das  outras  Villas  que  o  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  e  pre- 

zado fobrinho ,  tem  nas  comarcas  dantre  Tejo  e  Odiana  que  o  forem 
acompanhar  nefta  jornada  deTangere  onde  me  ora  vay  fervir,  poífaô 
vender  o  pao  que  tiverem  e  elles ,  e  as  peífoas  que  lho  comprarem  o 
poífaô  tirar  das  ditas  Villas  fem  embargo  de  quaefquer  minhas  provi- 
ibens ,  mandados  do  Almotace  mor  de  minha  Corte  c  pofturas  das  Ca- 
meras  que  contrario  aja ,  e  ifto  vendendo  elles  o  dito  pao  pcllos  pre- 

ços da  taxa ,  c  naó  a  Regataós  nem  a  peífoas  defeías  por  minhas  lcys  e 
provifoens ,  o  que  aífi  me  praz  pêra  que  as  ditas  com  o  dinheiro  do  di- 

to pao  fe  poííaó  aperceber  pêra  cfta  jornada.  E  mando  as  juftiças  e 
officiaes  dos  ditos  lugares  e  a  quaefquer  outras  a  que  o  conhecimento 
difto  pertencer  que  cumpram  e  guardem  inteiramente  efte  alvará  co- 

mo fé  nelle  contem  pofto  que  naó  feja  paífado  pella  Chancelaria  fem 
embargo  da  Ordenação  em  contrario.     Joaó  da  Cofta  o  fez  em  Lisboa 

a  dez 
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a  dez  de  Setembro  de  mil  e  quinhentos  e  fetenta  e  quatro.     Jorge  da 
Coita  oriz  efcrever. 

O  CARDEAL  INFANTE. 

^Alvará  porque  EIRey  manda  fe  dê  ao  Duque  de  Bragança  o  que 

lhe  for  necejjhrio,  pelo  f eu  dinheiro,  para  a  jornada  de  Tange  • 
re.    Original ,  que  ejlá  no  Archivo  da  dita  Cajá ,  donde 

o  tirey. 

EU  EIRey  Mando  aos  Corregedores ,  Ouvidores,  Juizes,  e  Ju^"M"nrri    ,0. 
ças  a  que  efte  Alvará,  ou  o  trelado  delle  em  pubrica  forma  for  ̂         •  I  04* 

moílrado  ,  e  o  conhecimento  delle  pertencer,  que  dem  ,  e  façaó  dar  a      An.  1574* 
Dom  Joaó  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado ,  e  prezado  fobri- 
nho  que  me  ora  vaj  fervir  a  Afinca  ,  ou  a  feu  certo  recado  todas  as     y 
embarcações  ,  que  forem  neceíTarias  pêra  levar  lua  gente ,  fato ,  cava- 

los,  e  mantimentos  aTangere,  e  afy  lhe  darão  pou  fadas,  eftrebarias, 
mantimentos ,  beftas  ,   barcas  ,  carretas  ,  guias  ,  e  todas  as  mais  coufas 
que  forem  neceíTarias  pêra  efta  jornada  ao  Duque,  e  aos  feus  ,  e  agen- 

te que  me  vay  fervir  em  lua  companhia  ,  o  que  tudo  elle  mandará  pa- 
gar poios  preços ,  e  eftado  da  terra  ,  e  da  taxa ,  e  huns ,  e  outros  o  com- 

primo aíTy  com  muita  brevidade  ,  e  deligencia  ,  fobpenna  de  cimcoenta 
cruzados  em  que  emcorrerá  qualquer  que  o  afy  naó  comprir  ametade 
pêra  os  Cativos ,  e  outra  ametade  pêra  quem  acufar  \  e  pofto  que  efte 
Alvará  naó  feja  paíTado  polia  Chancelarya  ícm  embargo  da  Ordenação 
em  contrario.      Joaó   da  Coita  o  fez  em  Lisboa  a  dez  de  Setembro  de 
mil  e  quinhentos  fetemta  e  quatro.     Jorge  da  Coita  o  fez  efcrever. 

O  CARDEAL  INFANTE. 

^Alvará  dclKey  /obre  as  precedências  do  Prior  do  Crato  como  Du» 

que  de  Bragança,     Ejlá  no  aito  Archivo. 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  Alvará  virem  ,  que  antre  Don^sjyryj,  I  8  <. 
António  meu  muito  amado  ,  e  prezado  Tio  ,  e  Dom  Johaó  Du-       A  » 

que  de  Bragança  meu  muito  amado,  e  prezado  fobrinho  fe  moveo  di-  All#  '' 
ferença  na  precedência  dantre  ambos ,  e  parecendome  meu  íerviço  de- 
verfe  detriminar  por  juftiça  qual  dellcs  deve  preceder.  Dom  António 
meu  muito  amado  ,  e  prezado  Tio  me  pedio  ,  que  tratandoífe  por 
juítiça  da  precedência  fe  trataífe  da  poífe  em  que  elle  cuidava  ,  que  ci- 

tava ,  e  o  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho 
me  pedio  que  fenaó  trataífe  fenaó  da  propriedade  porquanto  a  poífe, 
que  o  dito  D.  António  cuidava  que  tinha  hera  ncnhua,  eavendo  ref- 
peito  aos  inconvenientes  ,  que  fe  podem  feguir  de  fe  naó  determinar 
com  brevidade  efta  duvida  hei  por  bem ,  e  me  praz ,  que  a  dita  duvi- 

da de  precedência  ,  afi  no  que  toca  a  poífe  como  a  propriedade  fe  de- 
termine fumariamente  juntamente  per  juizes  fem  fufpeita  que  para  iílb 

darei 
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darei  osquaes  veraó ,  e  determinarão  adita  duvida,  e  o  qne  per  ellcs 
for  detriminado  ,  e  iemtenceado  mandarej  cumprir ,  e  guardar  muj  in- 

teiramente. E  efte  Alvará  hej  por  bem  ,  e  me  praz  ,  que  valha  como 
Carta  por  mim  afinada  ,  e  pafíad.i  por  minha  Chancelaria  fem  embar- 

go da  Ordenação  do  fegundo  livro  titulo  XX.  que  dis ,  que  as  couías 
cujo  efeito  ouver  de  durar  mais  de  hum  anno  paliem  per  Cartas,  epaf- 
iando  per  alvarás  naó  valhao ;  e  valera  outro  fym  pofto  que  efte  naó 
palie  pola  Chancelaria ,  fem  embarguo  da  Ordenação  em  contrario. 
Pantaliaõ  Rabelo  o  fez  em  Lixboa  axxij  dias  do  mes  de  May  o  de  1578. 

REY. 

Recado,  que Je  mandou  ao  Secretario  por  Pantaíia')  Ri!e'o. 

Ifio  he  o  que  direis  ao  Senhor  Pêro  Dalcaçova. 

Que  eu  vi  efte  Alvará  delRej  meu  Senhor  ,  e  que  eftar  nele  o 
Senhor  D.  António  primeiro  nomeado  me  pode  prejudicar  nefta  duvi- 

da da  precedência  porque  comforme  a  direito  a  ordem  da  letra  nefta 
matéria  faz  indicio  de  preferencia  ,  e  que  pois  a  tenção  de  S.  Alteza 
naó  he  prejudicar  a  nenhum  de  nos  em  couía  algua  ,  para  evitar  efte 
prejuízo  que  da  forma  do  Alvará  fe  pode  feguir ,  e  eftar  mais  lezo  o 
modo  ,  que  fe  ha  de  ter  na  determinação  fe  deve  por  ao  pee  delle  hua 
apoftila  em  que  fe  digua. 

Que  S.  Alteza  ha  por  bem,  que  fer  o  Senhor  D.  António  pri- 
meiro nomeado  nefte  Alvará  naó  prejudique  ao  direito  ,  que  eu  ncfte 

caíb  tiver  ,  porque  naó  he  fua  tenção  prejudicar  em  couía  algua  a  ne- 
nhum de  nos.  E  que  a  dita  duvida  de  precedência  alym  na  polfe  como 

na  propriedade  fe  determinara  em  hum  procedo  ,  e  por  hua  fó  fenten- 
ça  fumariamente  como  dito  he. 

E  dirlheeis  que  defta  maneira  me  diífe  EIRcy  meu  Senhor  em 
Almeirim,  que  avia  de  fer  ,  por  atalhar  inconvenientes,  e  declarações , 
que  de  differentes  proceflbs ,  e  fentenças  fe  podiaõ  feguir ,  e  que  lhe 
lerei  em  mercê  falar  loguo  íobre  iífo  a  S.  Alteza ,  e  dar  ordem  como 
fe  faça. 

%Alvara  delRey  para  o  Duçi/e  de  Bragança  poder  tomar  os  manti- 
mentos para  a  jornada  de  Afi  ica.    Authentico  ej:à  no  Cartório 

da  Cajá  de  Br  agança. 

Num.  l8£.    fi^  U  EIRey  mando   a  todos  meus  Corregedores  ,  Ouvidores  ,  Jui- 
An    IÇ78       JD/ zcs ,  juftiças  ,  officiais  ,  c  peilbas  dos  lugares  de  meus  Pveynos  ,  e 

''  Senhorios  a  que  efte  Alvará  ,  ou  ho  trelado  delle  cm  publica  forma  for 
molhado  que  deis  e  façais  dar  para  o  Duque  de  Bragança  meu  muito 
amado  ,  e  prezado  ibbrinho  todos  os  mantimentos ,  e  coufas  que  lhe 

forem  necelTarias  para  leu  provimento ,  e  dos  leus  nefta  jornada  dafri- 

ca 
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ca  que  hade  faz:r  em  minha  companhia  osquaes  mantimentos,  e  cou- 
fas ali  fareis  dar ,  e  vender  as  peíTòas  que  nilò  por  feu  mandado  enten- 

derem peitos  preços  ,  e  eftado  da  terra  como  entenderdes ,  que  os  di- 
tos preços  íe  afeitem  ,  e  no  allevantem  couía  algua  comforme  a  fua 

provizaó  geral  que  eu  fobre  iílo  tenho  paTado  ,  e  aíl  dareis ,  e  fareis 
dar  as  ditas  pedòas  as  carretas ,  barcas  ,  e  beftas  que  forem  neceíTarias 
para  que  todas  as  ditas  coufas  as  quaes  ellas  outrofi  pagarão  pellos 
preços ,  e  eftado  da  terra  ,  e  hus  ,  e  outros  o  cumprireis  aíi  com  muita 
brevidade  ,  e  diligencia,  e  da  maneira  que  o  Duque  polia  haver  por  leu 
dinheiro  todos  os  mantimentos ,  e  coufas  que  lhe  forem  neceíTarias  pa- 

ia efta  jornada ,  e  qualquer  que  o  afi  nom  cumprir  com  ha  brevidade 
necefTaria  encorreraa  em  pena  de  cinquoenta  cruzados  ametade  para  os 
captivos  ,  e  a  outra  ametade  para  quem  acufar  ,  e  ifto  fe  cumpriraa  pof- 
to  que  naó  feja  paliado  pela  Chancellaria  fem  embargo  da  hordena- 
çaó  em  contrario.  Guafpar  de  Seixas  o  fez  em  Lixboa  a  fete  de  Mar- 

ço de  mil  e  quinhentos  fetenta  e  oito.  Jorge  da  Coita  o  fez  efcre- 
vcr. 

REY. 

D.  JohaÕ. 

In /In/ me  nto  do  auditor  Geral  das  caufas  da  Camera  Apodolica ,  e 

Tranjumpto  do  Breve  authentico  do  Papa  Gregório  XIII.  em 

que  concede  ao  Duque  de  Bragança  D.  João  I.  os  frutos  de  algu- 
mas Commendas  vagas  ,  e  Benefícios  da  Jaa  aprefentacaa  para 

os  poder  applicar  pura  o  rtfgate  do  Duque  de  Barcelios  Jeu  filho , 

e  de  alguns  Criados  ,  que  forno  Cativos  na  batalha  de  Alcacere. 

E/lá  no  Archivo  da  dita  Cafa  donde  o  copiey. Num.  i  87. 
IN  Nomine  San£rae ,  &  Individuas  Trinitatis  Patris  ,  Filij  ,  &:  Spiritus       a        r7g 

Sancti.  Amen.     Noverint  univeríl,  &  fínguli  has  prefentes  noítras  ,  '    '/'* 
íive  prefens  publicum  tranfumpti  inftrumentum  vifuri  ,  lecluri  pa- 
riter  ,  &  audituri  quod  Nos  Hieronimus  Mattheive  Prothonotarius 
Apoftolicus  SantiíTimi  Domini  Noftri  Papa:  necnon  cúria:  caufarum 
Camera:  Apoftolica:  Generalis  Auditor  Romanseque  Cúria:  Judex  Or- 
dinarius  fententiarum  quoque  &  cenfurarum  in  eadem  Romana  Cúria , 
&  extra  eam  latarum  ,  ac  litterarum  apoftolicarum  quarumcunque  uni-, 
verfalis ,  &  merus  executor  ab  eodem  Sancliíljmo  Domino  Noftro  Pa- 

pa fpecialiter  deputatus  necnon  utriufque  fanctiratis  fua:  íignatura:  re- 
ferendarius  ad  inftantiam  Illuftriflimi ,  &  Excellentiífími  Domini  D, 
Joannis  Bragantia:  Ducis  principalis  omnes  ,  &íingulos  fua  comuniter, 
vel  divifim  intereífe  putandum  eorumque  Procuratorcs  fi  qui  tunc 
erant  in  Romana  Guria  ad  dicendum  ,  vel  excquendum  quicquid  verbo , 
vel  in  fcriptLs  contra  ,  &  adverfus  litteras  apoftolicas  in  forma  brevis  fub 
annulo  pifcatoris  expeditas  pro  parte  dieti  Uluítriílimi ,  &  Excellentif- 
íimi  Domini  Ducis  inftantantis  in  aclis  notarij  noftri  infrafcripti  pro- 
ductas  diccre  ,    íive  excipere  volebant  vidcndumque  iilas  tranfummi , 

&  cxem- 
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&  exemplari  ,  &  iri  hanc  tranfumpti  formam  redigi ,  mandari  ,  ncílram- 
que ,  8z  diclas  Cúrias  noílras  autoritatcm  pariter ,  &  decretum  defuper 
interponi  per  audientiam  publicam  littcrarum  contradittarum  Sancíil- 
íimi  Domini  noftri  Papas  ,  ut  moris  eíl  citari  fecimus ,  &  mandavi- 
mus  addiem,  &  horam  infrafcriptas  quibus  advenientibus  comparuit 
judicialiter  coram  Nobis  Dominus  Doclor  Ericus  àCofta  Clericus  Sa- 
larnaiitinus  dicTti  IlluítriíTimi  ,  &  ExcellentiíTimi  Domini  Inftantis  Pro- 
curator ,  &  eo  nomine  procuratorio  dittas  litteras  apoftolicas  in  forma 
brevis  íub  annulo  pifcatoris  expeditas  ,  &  inferius  infertas  exhibuit , 
dedit  ,  atque  produxit  quas  quidem  litteras  ad  manus  noftras  recepi- 
hius ,  vidimus,  legimus,  &  diligenter  inlpeximus  fanasque ,  integras, 
&  illefas  ,  ac  omni  prorfus  vi  tio,  &  fu  fpitione  carere  reperimus  ,  ipfaf- 
qtie  ad  prefati  Iiluftriííimi ,  &  Excellentifíimi  Domini  principalis  ultc- 
riorem  inítantiam  per  diícretum  Virum  Dominum  Pompeum  Valerium 
diclas  Ciíriíe  caufarum  Cameras  apoílolicas  notarium  publicum  infra- 
icriptuin  traniummi ,  &:  exemplari ,  &in  publicam  tranfumpti  formam 
redigi  fecimus  ,  &  mandavimus  volentcs  ,  &  autoritate  dittas  Cúrias  de- 
cenientes ,  quod  prefenti  nofíro  tranfumpto  publico  de  cetero  ,  &  in 
antea  tam  in  Romana  Cúria  quam  extra  ubique  locorum  in  juditio  , 
&  extra  ftetur  illique  detur ,  &  adhibeatur  talis ,  &  tanta  rides  qualis , 
&  quanta  dittis  originalibus  litteris  inferius  iníertis  ,  &  cum  prefenti 
tranfumpto  aufcultatis ,  &  collationatis  data  fuit ,  &  adhibita  ,  datur- 
que  ,  &  adhibetur  ,  ac  daretur  ,  &  adhiberetur  íi  ipfas  originales  litteras 
in  médium  exhibitas  fuiífent ,  aut  oftenfas  hujufmodi  vero  litterarum 
apoírolicarum  tenor  de  verbo  adverbum  fequitur ,  &  eft  talis  videlicet 
à  tergo.  Dileclo  filio  Nobili  viro  Joanni  Bragantias  Duci  intus  vero 
Gregorius  Papa  XIII.  Diíecte  fíli  Nobilis  Vir  falutem ,  &  Apoftolicam 
bcnediclionem.  Pridem  a  nobis  non  fine  dolore  intelleclo  quemad- 
modum  dileclus  fílius  Nobilis  Theodcíius  Barcellorum  Dux  primo- 

génitas tuus  annum  agens  circiter  duodecimum  claras  memorias  Sebaf- 
tianum  Portugallias ,  &Algarbioruin  Regem  in  Africam  comitatus  quo 
ipfe  Rex  die  cum  Barbaris  ChriíUanas  fídei  hoftibus  prelium  commit- 
tens ,  &  fortiter  dimicans  ocubuerat  una  cum  multis  fuis  familiaribus 
in  poteftate  Marrochitani  ,  &  Feífcni  Tyrani  captas  magno  cum  timo- 
re  ne  ejus  tenera  astas  tanta  celi  mutatione  faclx  miferasque  fervitu- 
tis  incommodis  contabeíceret  mortifque  periculum  adiret  tu  vero  in 
tanto  belli  apparatu  magnis  fumptibus  ita  facultatum  tuarum  copias 
exhauferas  ut  nec  Ducis  fiíij  ,  nec  familiarium  tuorum  fpcclatas  fídei 
hominum  de  te  bene  meritorum  liberationcin  fine  aliena  ope  ítatim 

curare  poíles  Nos  tua,  &  Ducis  fiíij  tui ,  ac  fímul  captivorum  predit- 
torum  conditione  plurium  commoti ,  nobilitatemque  tuam  in  eo  quod 
anxic  parabas  ad  illorum  libertatcm  prctio  juvare  volentcs  Motu  pró- 

prio ,  &  ex  certa  fcientia  noftra  tibi  apoílolica  autoritate  conccífunus, 
ut  omnes  prcceptorias  militiss  Jefu  Chrifti  Ciftercienfís  Qrdinis  in  iítis 
Regnis  confiítcntes ,  &  ad  prcíèntationem  tuam  canonice  pertinentes 

quas  vacabant  tunc  ,  &  in  pofterum  quibufvis  modis  ,  &  ex  quorumcun- 
que  perfonis  vacarent  ubicunque ,  &  quandocunque  etiam  apud  Sedem 

Apoftolicam  in  hujufmodi  vacatione  quamdiu  velles  non  tamen  ultra 

tricm- 
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tricmnium  ex  quo  fingulas  vacaverant  ,  &  vacorent   remanere  poíTent 
ita  ut  nulli  Ínterim  devolutioni  iubj  acere  cenfcrentur  ad  hoc  dumtaxat, 
ut  omnia ,  &  quaxunque  illorum  fruóhis  ,  redditus  ,  &  proventus ,  ju- 

ra ,  obvcntiones ,  &  emolumenta  Ínterim  pervenientia  in  fubíidium  re- 
demptionis  Theodoíij  Ducis  ,    &  familiarium    tuorum  fupradittorum 
omnino  erogarentur  liceretque  tibi  ília  omnia  ditto  tricnnio  durante , 
&  non  ultra  per  te  ,  vel  alium  ,  feu  alios  própria  autoritate  percipere, 
exigere  ,  &  levai  e   atque   in  dittam   redemptionem  ,  vel  in  iatisfacHo- 
nem  eorum  ,  qui   fdem  tuam  íequuti  pecuniam  ad  ipfam  redemptio- 

nem curandam  contulerant  convertere ,  aut  quibufvis  períbnis  pro  pie- 
tijs  quse  tibi ,  aut  tuis  Procuratoribus  viderentur  íimul ,  vel  lucceíive 
lócare  ,  feu  ad  annuam  ,  vel  aliam  pentionem  non  tamen  dittum  tri- 
cnnium  excedentem  concedere ,  &  hujuímodi  pretia  etiam  único  aclu, 

&:  anticipata  folutione  ab  eifdem  períbnis  recipere  ,  ac  fruc~tus  ,  reddi- tus, &  proventus  ,  jura  ,  obventiones  ,  &  emolumenta  predida  eifdem 
qui  pecuniam  tibi  credidiílent  ,   aut  fidejulfores  pro  te  ínterveniirent 
pro  ditti  triennij  tempore  dumtaxat  omni  meliori  modo  obligare ,  & 
hipothecare  ipíbfque  creditores  ,  &  fidejuíTores  per  aíTignationem  íiu- 
cluum  ,  reddituum  ,  proventuum  ,  rerum  ,  &  jurium  eorundem  cautos, 
&  íecuros  reddere  cujufvis  licentia  fuper  hoc  minime  requiíita  decer- 
nentes  te  eodem  tricnnio  non  elapfo  ad  prefentandum  Magiftro ,  feu 
Adminiítratori  ditta:  miiitise ,  vel  cuipiam  alteri  ad  dittas  preceptorias 
minime ,  nec  propterea  jure  tuo  prelentandi  Ínterim  privari ,  aut  ip- 
fas  preceptorias  ad  ipíius  Magiftri ,   leu  Adminiílratons  ,  vel   alterius 
dilpofitionem  devolvi ;  &  nihilhominus  íi  velles  triennio  ipíb  durante 
aliquem  ,  feu  aliquos  milites  ,  &  perfonas  ad  eafdem  preceptorias ,  feu 
aliqua  earum  prefentare  íicque  prefentatos ,  &  ad  prefentationem  hu- 
jufmodi  inílitutos  nullam  omnino,   aut  eam  dumtaxat  frucluum  par- 

tem quas  eis  per  te  fuerit  aííinata  percipere  ,  &  levare  poífe  ,  nec  ali- 
quid  aliud  ex  ipíis  fructibus  ,  redditibus ,  &  proventibus  illis  deberk 

irritum  quoque  ,  &  inane  quicquid  fecus  fuper  his  per  quofcunque  qua- 
vis  autoritate  fcienter,  vel  ignoranter  contingeret  attentari  certis  ex- 
ecutoribus  deputatis  prout  in  noftris  Jitteris  in  forma   brevis  defuper 
confeclis  plenius  continetur.     Noviífime  vero  accepimus ,  quod  etiam 
fi  tu  de  redemptione  preditta  fatagis  rebus  tamen  tuis ,  atque  adeo  Por- 
tugallix  univcríoe  poír  tantam  cladcm  attenuatis  vix  unquam  confíci- 
endi  pretij  redemptionis  Theodoíij  Ducis  ,  quod  folum  íiipra  centum 
millia  aurcorum   numerorum  fígnificatum  eft  ,   ceterorumque  omnium 
captivorum  preditorum  locus  crit  niíi  majoribus  prcfidijs  alio  conqui- 
fitis  quare  Nos  hancce  calamitatem  domus  tuse  miíerati  utquc  quanta 
poteft  ad  ipfam  redemptionem  pecunia  citius  congeratur  amplius  pro- 
videre  volentes  motu  ,  &  fcientia  íimilibus  conceílionem  ,  ac  cum  de- 
creti ,  mandati  ,    &  dcrrogationis  ceterifque  in  eis  contentis  claufulis 
litteras  predittas  ad  hoc  ut  tam  illarum  ,  quam  prefentium  litteraruni 
vigore  nobilitas  tua  omnia  ,  &  quxcumque  fruclus  ,  redditus  ,    pro- 

ventus, quotidianas,  &  alias  dihributioncs ,  cetcraque  jura  ,  obvcntio- 
nes ,  &  emolumenta  etiam  íolis  prefentibus  ,  &  divinis  officijs  diurnis 

pariter  ,  &  noclurnis  intereílentibus  dari ,  &  ab  eis  lucrari  foíita  cujuf- 
Tom.IV.  Nn  cunque 
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cunque  qualitatis  ,  &  valoris  exiftentia  Prioratus ,  Cantorias ,  Thefau- 
rarias  Scholafticas ,  &  Archipresbiteratus  Saneias  Marias  de  Barcelos  ,  ac 
etiam  Prioratus ,  Cantorias  ,  &  Thefaurarias  ejufdem  Saneias  Marias  de 
Ourem  qui  Prioratus  videlicet  principales  reíiqui  vero  alias  dignitates 
ibi  funt  necnon  decem  canonicatuum  ,  &  decem  prebendarum  predit- 
tas  de  Ourem  ,  ac  Parrochialium  Saneias  Marias  de  Chaves  ,  &  Saneli 
Bartholomei  Dagoa  revés  necnon  Saneias  Chriítinas  de  Cervos,  &  San- 

eias Mametis  de  Cambefes  ,  &  Saneli  Thome  de  Parada  do  Xerez  ,  & 
Saneli  Laurentij  de  Cabrito  ,  &  Saneli  Petri  ,  &  Saneias  Marinas  de 
Covelo  etiam  de  Xerez,  &  Saneli  Bartholomei  de  Beça,  &  Saneias  Ma- 

rias de  Covas  ,  &  Saneias  Marias  de  Abbade  ,  &  Saneias  Marias  de  Mej- 
ra  ,  &  Saneli  Joannis  de  Villachãa  ,  &  Saneli  Jacobi  de  Creixomil ,  & 
Saneli  Jacobi  de  Cruz ,  &  Saneias  Marias  de  Bagunte ,  &  Saneias  Ma- 

rias de  Mugaens  ,  &  Saneli  Jacobi  Danha  ,  &  Saneli  Martini  de  Bru- 
fe ,  &  Sandias  Marias  Madalenas  de  Chiavaens  ,  &  Saneli  Salvatoris  de 
Vclleda ,  &  Saneli  Salvatoris  deBarbeita,  &  Saneli  Romani  dazoens, 
&  Saneli  Michaelis  de  Baltar ,  &  Saneli  Joannis  ,  &  Saneli  Petri  de 
Porto  de  Mos  ,  &  Saneli  Silveílri  de  Unhos  ,  &  Saneli  Stepanhi   de 
Canchalaria  ,  &  Saneias  Chriítinas  de  Tendaes  ,  &  Saneias  Marias  Mag- 
daienas ,  &  Saneli  Stephani  de  Spinhofela  ,  &  Saneli  Mamentis  de  Li- 
monde ,  &  Saneias  Marias  de  Nozelos  ,  &  Saneli  Petri  de  Carção ,  & 
Saneias  Marias  de  Talhinas  ,  ac  de  Rebordaós  ,  &  de  Penas  juntas  ,  &  de 
Meixedo  ,  &  de  Quintela  ,  de  Lampaces  ,  ac  de  Tourem  oppidorum  , 
&  locorum  Brachareníis ,  Portugalleníis  ,  Ulixboneníis  ,  Egitanieníis , 
Lamafcnfis,  &Elvenfis,Mirandenfis,  &  Aurienfis  diocefium  eccleíiarum, 

&  feu  perpetuarum  Vicariarum  ,  quas  de  tuo  jure  patronatus  ex  fun- 
datione  ,   &  dotatione  exiltunt  quod  tamen  per  hoc  non  intendimus 
approbare  five  illas  nunc  vacent  íive  cum  fimul  ,  vel  fueceflive  vaca- 
bunt  quibufvis  modis  ,  &  ex  quorumeunque  perlbnis  ,  etiam  apud  Se- 

dem predittam  ,   etiam  fi  fuper  fruclibus ,  &  alijs  predittis  penfiones 
annue  ad  tempus ,  feu  in  perpetum  jam  refervatas  fint  remanentibus  ta- 

men illis  íingulis  annuatim  centum  ducatis  auri  deCamera  libens  pro 

futuris  Prioribus ,  Cantoribus ,  Thefaurarijs  ,  Scholaltico  Archipresbi- 
tero  ,  Canonicis ,  Recloribus  ,  &  Vicarijs  ad  íingulorum  fuftentationem 
in  primis  ultra  penfiones  ,  &  alia  onera  cujuíque  detrahendis  per  te, 
vel  alium  ,  feu  alios  in  integrum  quinquenium  a  die  vacationis  illo- 
mm  íingulorum  inchoandum  ,  nec  ultra  de  manibús  perfonarum  eccle- 
fiaíticarum  ad  illa  percipienda  per  Ordinários  locorum  in  fuis  quenque 
dioecefibus  coílituendarum  exigere ,  &  levare  atque  in  redemptionem  , 
&  fatisfaélionem  predittas  erogarc  valeat  ,   ipfasque  perfonas  confiitu- 
endas  illa  ut  prasdittum  eft  non  tamen  ultra  dittum  quinqucnnium  lo- 
care ,  &  concedere ,  &  pretium  etiam  único  aclu  ,   &  prerogata  pecu- 
nia  recipere,  feu  ijfdem  qui  pecuniam  tibi  crediderint ,  aut  fidejuíro- 
res  pro  te  intervenerint  pro  ditti  quinquennij  temporc  dumtaxat  omni 
meliori  modo  obligare ,  &  hipotecare  ipibfquc  creditores  ,  &fidejuf- 
íores  per  aílignationem  frutuum  ,  reddituum  ,  &  proventuum  ,  &  alio- 
rum  predittorum  cautos,  &  fecuros  reddere  libere,  &  licite  poflint  j 

aepreterea  triennium  predittum  ad  bicnnium  afine  ipíius  triennij  com- 

putai!- 
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putandum  quo  etiam  durante  Prcceptoria:  preditta:  in  vacatione  rema- 
nere  pofíint,  nec  devolutioni  fubjaceant ,  &  Ínterim  illarum  fruclus, 
&  alia  preditta  in  fubfidium  redemptionis  ,  &  alias ,  utprcdittum  eft  a 
te  convertantur ,  &  cetera  in  prediclis  litteris  contenta  fíant  apoftoli- 
ca  autoritate  predicla  tenore  prefentium  extendimus  ,  Sc  prorogamus 
volentes  ut  eadem  autoritate  íla  tu  entes  ,  ac  deccrnentes  Priores ,  Can- 

tores,  Thefaurarios  ,  Scholafticum  Archipresbiteruin  ,  Redores,  &  Vi- 
cários univeríos  ,  &  íingulos  prediclo  durante  quinquennio  nil  oinni- 

js\o  ultra  centum  ducatos  prediclos  íingulatim  etiam  ratione  diílribu- 
tionum  quotidianarum  ,  &  continuorum  officiorum  petere ,  &  exigere 
polfe  ,  ncc  aliud  eis  deberi ,  ac  irritum  ,  Sc  inane  quicquid  fecus  fuper 
his  per  eos  ,  aut  quoívis  alios  quacunque  autoritate  fcienter ,  vel  igno- 
ranter  contingerit  attentari  non  obftantibus  Conftitutionibus  ,  &  Ordi- 
nationibus  apoftolicis ,  ac  de  Barcelos  ,  &  de  Ourem  eccleílarum  pre- 
ditarum  juramento',  confirmatione  apoftolica,  vel  quavis  firmitate  alia 
roboratis  Statutis ,  &  confuetudinibus ,  necnon  omnibus  iílis  quíe  in 
dittis  litteris  voluinús  non  obftare  ceterifque  eontrarijs  quibufeunque, 
volumus  autem  ut  ex  fruclibus  ,  redditibus  ,  proventibus  ,  diftributio- 
nibus  ,  &  alijs  predittis  ditto  durante  quinquennio  fabriçaq  ,  Sc  edifi- 
cia  omnia  eccleílarum ,  &locorum  preditorum  farta  teclaque  tueantur, 
&  omnia  onera  ipforum  fupportentur  omnino.  Datum  Roíiiíe  apud 
Sanclum  Petrum  fub  annulo  Pifcatoris  die  vigeílima  oclava  Oclobris 
1579.  Pontificatus  noftri  anno  oclavo  Cefar  Glorierius  ,  fuper  qui- 
bus  omnibus  ,  &  íingulis  tamquam  rite  ,  Sc  rccle  ,  &  legitime  faclis 
noftrafn  ,  &  dicla:  Cúria:  noftra:  prefacia:  autoritatem  pari  ter,  &  de- 
cretum  interponendum  duxjmus  prout  interponimus  per  preí entes.  In 
quorum  omnium  ,  &  íingulorum  íidem  ,  &  teftimonium  premiílbrum 
has  preí  entes  noftras  ,  íive  prefens  publicum  traníumpti  inftrumentum 
exinde  íieri ,  &  per  noftrum  Notarium  publicum  infraferiptum  fubíeri- 
bi ,  Sc  publicari ,  ílgillique  Camera:  Apoftolica:  quo  in  talibus  utimur 
juílimus,  &fecimus  appenílonc  munire.  Datum  Roma:  in  edibus  nof- 
tris  fub  anno  a  Nativitate  Domini  Noftri  Jefu  Chrifti  Milleífimo  quin- 
gente.Timo  feptuageílimo  nono  ,  Indiclione  feptima  die  vero  iexta 
menfís  Novembris  Pontifícatus  Sancliífimi  in  Chrifto  Patris ,  &  Domini 
noftri  Domini  Gregorij  divina  providentia  Papa:  XIIJ.  anno  oclavo 
prefentibus  ibidem  diferetis  viris  Dominis  Pompeo  Antonino,  &  An- 

tónio Quilecho  ditta:  Cúria:  noftra:  Connotarijs  ,  Teílibus  ad  premhTa 
omnia  ,  &  fingula  vocatis  ,  habitis  ,  atque  rogatis  primo  teneri  fecun- 

do de  Monforte  ,  &  Saneia:  Alarias  de  Alterdochaõ ,  &  Saneia:  Maria: 

de  Gundcfcnde.  App.  P.  Val.s 

Caefar  L.n>    • 

Et  ego  Pompeus  Valerius  Cúria:  caufarum  Camará:  Apoftolica: 
Notarius  quia  premiííis  omnibus  ,  una  cum  prenominatis  teílibus  in- 
terfui  ,  eaque  in  notam  fumpíi ,  ideo  prefens  traníumpti  in  forma  pro- 
banti  inftrumentum  fignavi  >  fubíeripíi  ,  Sc  publicavi  in  fidem  premif- 
forum  roga  tus ,  &  requifitus. 

Tom.  IV.  Nn  ii  Tran- 
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Tranfumptum  iir, forma  probanti  pro  Illuílri  Theodoíio  Barcel- 

Iorum  Duce  contra  quofcumque. 
November  1579  Expt.  Inf.  12. 

m.  22   24. 

^Alvará  do  Duque  de  Bragança  D.  JoaÕ  I.  em  cjue  applicou  por  fa- 
culdade ,  que  tinha  do  Papa  para  poder  applicar  os  rendimentos  da 

Commenda  de  S.  Gens  de  Perada  ,  as  dejpezas  que  tinha  feito  na 

guerra  de  Africa  com  o  Duque  de  Barcellos  jfieu  filho ,  e  os  mais 
Criados  cativos  na  batalha,  Ejlá  no  Cartório  da  dita  Cafa , 
onde  ocopiey. 

Nlim.  l88.  Tj^U  o  Duque  &c.  Faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  virem  que 
a  ito,  jQ/  por  quanto  eu  tenho  poder  do  Santo  Padre  para  applicar  os  ren- 

'  °  *  *  dimentos  das  Comendas  de  minha  apprefentaçaó  fendo  vagas  por  tem- 
po de  cinquo  annos  a  ás  defpefas  que  fiz  na  guerra  de  x\frica  e  em  pro- 

curar a  liberdade  do  Duque  de  Barcellos  e  dos  mais  Criados  que  foraô 
cativos  na  dita  guerra.  E  porque  ora  efta  vaga  a  Comenda  de  Saõ 
Gens  de  perada  do  Bifpado  de  Miranda  ey  por  bem  eme  praz  de  appli- 

car os  rendimentos  delia  do  anno  paliado  de  fetenta  e  nove  á  ás  ditas 
defpefas ,  conforme  aos  breves  de  Sua  Santidade  ,  que  para  iífo  tenho. 
Eílevaó  Ribeiro  o  fez  em  Villaviçofa  a  xx  de  Março  de  M.  Dlxxxj. 

HO  DUQUE. 

Alvará  do  Duque  D.  JoaÕ  I.  porque  applicou  pela  faculdade  ,  que 
tinha  do  Papa  os  rendimentos  da  Commenda  de  Monçarás  da 

Jua  apprefentaçaó*  ao  refgate  dos  /eus  Criados ,  que  forati 
cativos  na  guerra  de  Africa.  Original  ejlá  no  Car- 

tório da  Cafa  ,  onde  o  copiey. 

•sNufiíl.  !o^  TTpU  o  Duque  &c.  Faço  faber  aos  que  eftc  meu  Alvará  virem ,  que 
An.  1581.  Jtlrf  por  quanto  eu  tenho  poder  do  Santo  Padre  para  applicar  os  ren- 

dimentos das  Comendas  de  minha  apprefentaçaó  fendo  vagas  por  tem- 
po de  cinquo  annos  ao  refgate  de  meus  Criados ,  que  foraõ  cativos  na 

guerra  de  Africa  :  e  porque  ora  eíta  vaga  a  Comenda  de  Saó  Marcos 
na  Villa  de  Monfaras  Arcebifpado  de  Évora ,  que  foi  de  António  de 
Gouvea  meu  Secretario  ,  ej  por  bem  c  me  praz  de  applicar  os  rendi- 

mentos delia  dos  annos  paliados  de  fetenta  e  nove  e  oitenta  ,  ao  refga- 
te de  meus  Criados  ,  que  foraó  cativos  na  dita  guerra  ,  c  as  defpefas , 

que  na  liberdade  delles  tenho  feito  conforme  aos  breves  de  Sua  Santi- 
dade que  para  illb  tenho.  Eílevaó  Ribeiro  a  fez  em  Villa  Viçofa  a 

iij   de  Julho  de  M.  Dlxxxj. 
HO  DUQUE. 

Carta 
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Carta  delRey  D.  Filippe  I.  porque  faz  mercê  ao  'Duque  D.  T/ieo» 
dofio  II.  de  que  a  elle  ,  e  todos  feus  herdeiros  ,  efuccejjores  da 

fua  Cafa  fe  falia  jje  por  Excellencia  ,  que  elle  já  tinha  por 

mercê  delKey  D.  Henrique.    E/la  na  Chançella* 
ria  do  dito  Rey ,  pag.  216  verj. 

DOni  Phelippe  per  graça  de  Deos  Rej  de  Portugal  e  dos  AlgarvesNUÍTi.    I  <?0. 
daquem  ,  e  dalém  mar  em  Africa  ,   Senhor  de  Guine  ,  e  da  con-      An.  15  84. 

quiíta  navegação  e  comercio  da  Ethiopia ,  Arábia  ,  Períia  ,  e  índia  ,  &c. 
faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  virem  que  em  vida  do  Duque  de 
Bragança  dom  Joaó  meu  muito  amado  e  prezado  fobrinho  que  Deos 
aja ,  eítando  elle  em  minha  Corte  lhe  mandei  dizer  que  confiderando 

eu  o  muj  conjunto  devido  que  comigo  tinha  dona  Catherina  fua  mo- 
lher  minha  muito  amada   e  prezada  prima  filha  do  Ifante  dom  Duar- 

te meu  tio  que  fanta  gloria  aja,  e  avendo  refpeito  ao  muito  amor  que 
lhe  tinha  e  ao  que  elle  Duque  moílrara  nas  coufas   de  meu  ferviço  , 
depois  que  entrey  neftes  meus  Reynos  ,  e  a  muy  grande  confiança  que 
tinha  dellc  e  todos  feus  defcendentes  procederem  da  mefma  maneira, 
e  me  conhecerem  e  fervirem  fempre  todas  as  mercês  que  lhe  fizeíle  avia 
por  bem  de  a  elle  e  a  fua  cafa  fazer  as  que  lhe  entaó  mandei  declarar 
contendas  em  hua  portaria ,  que  depois  por  meu  mandado  lhe  paíTou 
Miguel  de  Moura  do  meu  Confelho  do  Eílado  e  meu  Efcrivaõ  da  pu- 

ridade para  por  ella  fe  lhe  fazerem  fuás  provifoês.     E  porque  antre  as 
ditas  mercês  lha  fiz  que  a  todos  os  íbceíTores  de  fua  cafa  depois  que 
a  herdaíTem  fe  fallaíle  por  Excellencia  aíli  como  Elle  Duque  dom  João 
a  tinha  por  mercê  do  Senhor  Rey  dom  Henrique  meu  tio  que  Deos 
tem  e  me  foy  ora  pedido  pelo  Duque  D.  Theodoíio  feu  filho  meu 
muito  amado  e  prezado  fobrinho  ,  que  ora  he  Duque  de  Bragança  e 
de  Barcellos  e  fucceífor  de  fua  cafa  me  aprouveíTe  mandarlhe  paífar 
carta  em  forma  defta  mercê.     Avendo  eu  refpeito  a  tudo  o  que  acima 
hc  declarado  ,  e  ao  conjunto  devido  que  comigo  tem  o  dito  Duque  D. 
Theodofio.     E  por  folgar  muito  de  a  elle  e  a  todos  os  ditos  feus  firo 
ccilbres  fazer  honra  graça  e  mercê  pelos  ditos  refpeitos  e  pelo  muito 
arnor  e  boa  vontade  que  lhe  tenho  ,  por  efta  prefente  Carta  me  praz 
e  cy  por  bem  que  ao  dito  Duque  D.  Theodofio  e  a  todos  os  Duques 
Erdeiros  e  fucceíTores  de  fua  cafa  ,  depois  de  a  herdarem  conforme  á 
luas  doações  fe  falle  por  Excelência  aíTi  corno  fe  falava  ao  Duque  feu 
pay  ,  c  mando  a  todos  os  officiaes  e  peíToas  deftes  meus  Reynos  ,  e  Se- 

nhorios de  qualquer  qualidade  que  fejaó  a  todos  em  geral  e  a  cada  híí 
em  efpecial  que   aíli  o  guardem  e  cumpraó  inteiramente  como   neíbi 
Carta  fe  contem  7  fem  nitro  haver  agora  ,  nem  em  tempo  algu  ncnhúa 
duvida  porque  adi  he  minha  mercê.     E  por  firmeza  de  tudo  lhe  man- 
dey  dar  efta  Carta  pormy  aííinada  paífada  por  minha  Chancelaria  efe- 
lada  do  meu  fello  pendente.      Lopo  Soares  a  fez  em  Lisboa  a  doze 
dias  do  mes  de  Junho,    Anno    do  Nafcirnento  de  noífo  Senhor  Jefu 
Chnfto  de  mil  e  quinhentos  e  oitenta  e  quatro. 

Carta , 
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Carta,  que  os  Governadores  ào  Reyno  efcreverao  a  E/F<ey  D.  F/- 
lippe  1J .  jobre  a  Ley  das  Ccrtezias.    Original ,  que  eftá  na 

Livraria  manufcrita  do  Duque  de  Cadaval ,  livro  mi' 
mero  6.  pog.  26 7  ,  donde  a  copiey. 

SENHOR. 

DÍC  tt  I  QO    éT\  Que  ̂ '  ̂ a^e^ca^e  nos  mandou  efcrever  ,  por  Carta  de  3  deNc- 
,       \J  vcmbro  paliado  íbbre  a  matéria  dos  ftilos  ,  emviandonos  com  el- 

An.  i59"«      la  ,  as  Cartas  da  Senhora  D.  Catherina  ,   do  Duque  feu  filho  para  V. 
T  Mageftade  ,  e  papel  que  por  parte  de  ambos  prefentou  D.  Rodrigo  de 

Ffí         l     1      e  Lencaftre  a  V.  Mageftade  nospareceo  (porifto  ler  de  tanta  importan- 
paç  ia? do  Livro  /r.àz)  vermolo  todos  juntamente  ,  e  efta  foi  a  cauía  de  naó  refpondcr- 

roriíitein,  porque  dtl-^1"    U1VU1^1,IU    ̂ '"«u    pui    "«uiuia    v^>    v   iwuua   ugimiMuv   «t    v.  xrxa- 
le  fe-vj  melhor,  o^f  geítade.)  E  no  que  toca  a  peíToa  da  Senhora  D.  Catherina,  nos  parece 
rejcrimos  tio  dito  /«-que  V.  Mageftade  por  todas  asrezoens,  que  para  iífo  ha,  epcll  ornais 
&ar*  conjunto  parentefco  que  ella  tem  com  V.  Mageftade  que  nenhua  pef- 

foa  defte  Reyno  ,  por  neta  delRcy  D.  Manoel ,  que  Dcos  tem  Avo  de 
V.  Mageftade  ,  he  merecedora  de  em  tudo  receber  de  V.  Mageftade  par- 

ticular tratamento  ,  e  favor  como  lho  V.  Mageftade  tem  feito  ,  e  faz, 
c  que  nifto  lhe  deve  fazer  todo  aquelle  que  V.  Mageftade  vir  que  ella 
merece  ,  pois  em  todos  os  tempos  pafiados  ,  fe  lhe  teve  em  tudo  o  ref- 
peito  devido,  a  quem  ella  he  ,  a  que  fe  agora  mais  ajunta  a  fua  ida- 

de, e  as  outras  rezoens  ,  que  creceraó  com  o  tempo  ,  e  naó  aver  exem- 
plos ,  que  fe  poílaó  regullar  pello  feu,  e  poderfehia  efeuzar  fallar  a 

pramatica  nella  ,  fe  com  iífo  fe  fatisíizer  como  parece.  E  que  no  que 
toca  ao  Duque  de  Bragança  fepode  dizer  nella  (fem  expecificar,  fc- 
naó  por  fe  tirar  duvida  na  generalidade ,  daprematica)  que  fe  lhe  fale 
por  Excellencia  ,  como  a  tem  por  mercê  ,  c  doação  de  V.  Mageftade  de 
juro ,  para  fi ,  c  para  os  Duques  feus  fuecefíbres  ,  e  quanto  a  informa- 

ção que  V.  Mageftade  manda  ,  que  lhe  demos  do  tempo  em  que  fe 
premitio  ao  Duque  D.  João  feu  pay  que  fe  lhe  falafte  por  Excellen- 

cia ,  temos  entendido  que  quando  cazou  com  a  Senhora  D.  Catherina, 
a  pedio  para  elle  a  EIRcy  D.  Sebaftiaó  que  Dcos  tem  ,  o  Senhor  D. 
Duarte  leu  cunhado  ,  e  que  naquella  pratica  nem  lhe  foi  concedida 
nem  negada  ,  com  que  lhe  pareceo  que  podia  ufar  delia  ,  e  depois 
continuou  com  o  requerimento  ate  que  EIRcy  D.Henrique  que  D  cos 
tem  ,  lha  concedeo  para  elle  e  depois  V.  Mageftade  de  juro  para  os 
Duques  feus  fucceíTorcs. 

As  peflbas  que  no  fobreferito  das  Cartas  para  V.  Mageftade  de- 
vem por  a  EIRcy  meu  Senhor  nos  parece  que  podem  fer  aquelles  ti- 

ti'los  que  V.  Mageftade  manda  que  nefte  governo  fe  dem  cadeiras  de 
efpaldas  ,  c  naó  uzamos  defte  termo  para  que  íe  aja  de  dizer  aíli  na 

prema- 
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prematica  ,  fenaó  para  por  eíle  modo  ,  nos  declararmos ,  tendo  niílo 
confideraçaó  do  que  fe  coílumava  e  permetia  em  tempos  paíTados  neíle 
Reyno  ,  e  também  nos  parece  ,  que  fe  deve  conceder  o  mefmo  ,  as  pef- 
foas  ( ou  tenhaó  titulo  ou  naõ)  cujo  devido  com  V.  Mageílade  for  taó 
comjunto ,  como  os  que  forem  bilhetos  delRey  D.  Manoel  que  Deos 
tem  ,  cm  que  entraó  os  filhos  da  Senhora  D.  Catherina.  NoíTo  Senhor 
aChatolica  peílba  de  V.  Mageílade  guarde.  De  Lisboa  a  28  de  De- 

zembro de  1596. 

O  Arcebifpo  de  Lisboa.  =1  O  Conde  de  Portalegre,  rd  O  Conde  D. 
Francifco.     rd  O  Conde  Meirinho  Mor.     rd  Miguel  de  Moura. 

ProvifaÔ  delRey  D.  Filippe  II-  de  como/e  ha  de  faltar,  e  ejcrever, 
a  qual  Je  imprimi  o  no  me/ mo  tempo. 

DOm  Felippe  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algar-Num.  ipi« 
ves ,  daquem  ,  e  dalém  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guiné,  e  da       *       1C07 

Conquiíla  ,  navegação  ,  e  comercio  daEthiopia  ,  Arábia  ,  Períia  ,  eln-  '    '"'* 
dia ,  &c.  FaíTo  faber  aos  que  eíla  minha  Ley  virem  ,  que  lendo  eu 
informado  das  grandes  dezordens  ,  e  abuzos  ,  que  fe  tem  introduzido 
no  modo  de  falar  ,  e  efcrever ,  e  que  vaó  continuamente  em  creícimen- 
to  ,  e  tem  chegado  a  muito  excerto  ,  de  que  tem  rezultado  muitos  in- 

convenientes ,  e  que  converia  muito  a  meu  fervilfo  ,  e ao  bem,  e  loíle- 
go  de  meus  vaíTalloz ,  reformar  os  eílilloz  de  falar  ,  e  efcrever  ,  e  redu- 
zilos  a  ordem  ,  e  termo  certo ,  e  praticando-o  ,  e  tratando-o  com  pef- 
foas  de  meu  Confelho ,  e  outras  de  letras ,  e  de  experiência  ,  ordenei 
de  prover  niílo  na  forma  ,  e  maneira  ao  diente  declarada. 

Primeiramente  poílo  que  fe  podia  efcuzar  neíla  Ley  tratarfe  de 
mim  ,  nem  de  outras  peííbas  Reaes  ,  toda  via  para  que  milhor  fe  guar- 

de,  e  cumpra  o  que  toca  a  todoz  :  Ordeno  ,  e  mando ,  que  no  alto 
4Ías  Cartas ,  ou  papeis  que  fe  me  efereverem  íe  ponha ,  Senhor ,  fem 
outra  couza  ,  e  no  fim  delias ,  Deos  guarde  a  Catholica  peíToa  de  V. 
Mageílade  :  e  no  fim  da  lauda  ,  em  que  fe  rematar  a  Carta  ,  íb  porá  o 
final  de  quem  a  efcrever ,  fem  outra  couza  algíia  ,  c  no  fobre  eicrito, 
fo  porá  a  EIRey  NoíTo  Senhor.  E  os  Duques ,  c  Marquezes ,  e  feus 
filhos  primogénitos  fomente  poderão  por  no  fobreferito  :  A  EIRey 
meu  Senhor ,  e  o  meímo  fobreferito  poderão  pôr  todos  os  mais  filhos 
dos  Duques  alem  do  primogénito,  que  tiverem  parentefeo  com  a  Co- 

roa Real  dentro  do  quarto  grão  ,  contando  conforme  a  direito  Canó- 
nico. E  quando  naó  tiverem  o  dito  parentefeo ,  ou  naó  eítivei  em  den- 

tro do  dito  grão  ,  naó  poderão  por  o  dito  fobreferito  ,  nem  o  poderá 
por  outra  algíía  pcííba  de  qualquer  qualidade  ,  dignidade  ,  c  condição, 
que  feja. 

Que  aos  Príncipes  ,  e  fucecífores  deíles  Reynos  fe  efereva  pello 
mefmo  modo ,  mudando  a  Mageílade  em  Alteza  ,  e  no  remate ,  e  rim 
da  Carta  ,  fe  dirá  Deos  guarde  a  V.  Alteza. 

Que  com  as  Rainhas  deíles  Reynos  ,  fe  guarde  o  mefmo  eílillo, 

e  or- 
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c  ordem  ,  que  com  os  Reys :  e  com  as  Princezas  delles  o  mcfmo  que 
eílá  dito  que  fe  ha  deter  com  os  Príncipes. 

Que  aos  Infantes  ,  e  as  Infantas  fe  fale  fomente  por  Alteza ,  e  fe 
lhes  efereva  no  alto  da  Carta  ,  Senhor ,  c  no  fim  delia  ,  Dcos  guarde  a 
V.  Alteza  :  e  no  fobreferito ,  Ao  Senhor  Infante  N.  ou  a  Senhora  In- 

fante N.  Porem  quando  fe  eferever  ,  ou  diífer  abíblutamente  ,  Sua 
Alteza ,  fe  ha  de  attribuir  fomente  ao  Príncipe  herdeiro  ,  e  fucceíTor 
deites  Reynoz. 

Que  aos  Genros  ,  e  Cunhados  dos  Reys  deites  Revnos ,  e  a  fuás 
Noras  ,  e  Cunhadas  fe  fafla  o  mefmo  tratamento  que  aos  Infantes :  e 
que  a  nenhua  outra  peífoa  fe  poíTa  fallar  nem  eferever  por  Alteza. 

Que  aos  filhos  ,  e  filhas  legítimos  dos  ditos  Infantes  fe  ponha  no 
alto  da  Carta  ,  Senhor  ,  e  no  fobreferito  ,  Ao  Senhor  D.  N.  ou  a  Se- 

nhora D.  N.  e  fe  lhe  efereva  ,  e  fale  por  Excelência. 

Que  a nenhua  outra  peífoa  por  grande  eítado  ,  cilicio ,  ou  dig- 
nidade que  tenha  ,  fe  fale  por  Excelência  ,  de  palavra  ,  nem  por  eferip- 

to ,  lenaõ  aquellas  peflbas  ,  a  quem  os  Senhores  Reys  meus  anteceífo- 
res ,  e  eu  tivermos  feito  mercê  que  fe  chamem  ,  c  falem  por  Excelên- 

cia ,  como  ellcs  ,  e  cu  temos  feito  ao  Duque  de  Bragança  ,  nem  fe  fa- 
lará aífi  mefmo  ,  nem  efereverá  a  nenhua  peífoa  por  Senhoria  Illuíhif- 

íima  ,  nem  Reverendiífima  :  e  ao  Arcebifpo  de  Braga  ,  como  Primaz  , 
fe  poderá  falar,  e  eferever  por  Senhoria  Reverendifíima. 

Que  aos  Arcebifpos ,  eBifpos,  e  aos  Duques,  eafeus  filhos,  que 
eu  mandar  cobrir  ,  e  aos  Marquezes  ,  e  Condes  ,  e  ao  Prior  do  Crato , 
fejaó  obrigadoz  todas  as  peífoas  de  meus  Reynoz  a  eicreverlhes ,  efa- 
larlhes  por  Senhoria  ,  enaó  a  outra  peífoa  algua. 

Que  aos  Vizoreys ,  e  Governadores  que  ora  faó ,  e  pello  tempo 
forem  deites  Reynoz  ( que  naó  tiverem  comigo  o  parentefeo  ,  con- 
theudo  nas  promeífas  feitas  aos  ditos  Reynoz)  fejaó  todas  as  pefleas 
delles  obrigados  ,  a  eferever  ,  e falar  por  Senhoria,  em  quanto  fei virem 
os  ditos  cargos. 

Que  ao  Regedor  da  Juítiça  da  Caza  da  Supplicaçaô  ,  e  Governa- 
dor daRellaçaó  do  Porto,  Vedores  da  fazenda,  e  Prizidentes  do  De- 

zembargo  do  PafTo  ,  e  Meza  da  Confciencia  ,  e  Ordens  ,  no  tempo  ,  em 
que  eítiverem  em  fieus  Tribunaes ,  falem  por  Senhoria  todas  as  pcílòas, 
que  nelles  entrarem  ,  e  o  mefmo  faraó  nas  petições  ,  e  papeis  ,  que  fe 
lhe  efereverem  ,  e  ouverem  de  prezentar  ,  efiando  aíli  melmo  nos  feus 
Tribunaes ,  e  quando  eíliverem  fora  delles  ,  fe  lhes  naó  poderá  falar  , 
nem  eferever  por  Senhoria. 

Que  aos  Embaxadores  que  tiverem  aífento  na  minha  Capella ,  e 
a  qualquer  outra  peífoa  ,  que  por  algum  refpeito  eu  mandar  cobrir, 
fe  poífa  eferever ,  e  falar  por  Senhoria  ,  o  que  fe  naó  poderá  fazer  com 
outra  peífoa  algua. 

Que  nas  partes  da  índia  eferevaó  ,  e  falem  por  Senhoria  ao  Vi- 
zorey  ,  ou  Governador  delias  ,  todas  as  peífoas  que  la  andarem. 

Que  no  cílillo  de  eferever  hdas  peífoas  a  outras  fe  guarde  geral- 
mente fem  excepção  algua  a  ordem  feguinte.  Começará  a  Carta  ,  ou 

papel  pclla  rezaó  ,  ou  pello  negocio  fobre  que  fe  eferever  fem  pôr  de- baxo 
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baxo  da  Cruz  no  alto,  nem  ao  principio  da  regra  nenhíí  titulo,  nem 
letra  ,  nem  fifra  ,  que  o  f  gnif  que  :  e  acabará  a  Carta  dizendo ,  Deos 
guarde  a  V.  Senhoria  ,  cu  V.  merce ,  cu  Deos  vos  guarde  ,  e  logo  a 
cata  do  lugar  ,  e  do  tempo  ,  e  após  cila  o  íinal  fem  outra  cortezia  no 
meyo. 

E  toda  a  peíTba  que  tiver  titulo  de  Duque ,  Marques  ,  ou  Con- 
de, Vifconde  ,  ou  Baraó  ,  quando  fizer  o  íeu  íinal  nas  Cartas,  eem 

quacíquer  outros  papeis,  e  elciituras  declaiará  o  titulo  que<  tiver,  e  o 
nome  do  lugar  donde  o  tiver. 

Que  nos  ícbreicriptoz  fe  ponha  ao  Prellado  a  Dignidade  Eccleíi- 
aílica ,  que  tiver ,  e  ao  Duque  ,  Marques  ,  ou  Conde  ,  Vifconde ,  ou 
Baraó  a  de  íeu  titulo  ,  e  aos  fidalgoz  ,  e  outras  peíToas  ,  feus  nomes  ,  e 
Apellidos  ,  e  a  cada  hu  dos  nomeadoz  neíle  Capitulo  a  dignidade  ,  ou 
grão  de  letras  que  tiverem,  e  aos  que  ferem  Criados  meus,  o  foro,  que 
cm  minha  Caza  tiverem. 

Que  deíía  ordem  fe  naó  poífa  exceptuar,  nem  exceptue  ovaíTal- 
lo  eferevendo  ao  Senhor  ,  nem  o  Criado  a  feu  amo  ,  porem  os  officiaes 
das  Cameras  das  Cidades ,  Villas ,  e  Lugares ,  que  efereverem  aos  Se- 

nhores delles ,  que  tiverem  doação  minha ,  para  fe  poderem  chamar 
Senhores  dos  taes  lugares  ,  poraô  nos  fobreícritos  das  Cartas  ,  A  N.  da 
Camera  da  fua  Villa  de  N.  e  os  pays  aos  filhos  ,  e  os  filhos  aos  Pays  ,  e 
os  Irmãoz  aos  Irmãos  ,  poderão  alem  do  nome  próprio  acrecentar  o 
natural  ,  e  também  entre  o  Marido  ,  e  a  molher  declarar  o  eílado  do 
Matrimonio  fe  quizerem.  Que  às  rrolheres  fe  faífa  o  mefmo  tratamen- 

to por  eferito ,  e  da  palavra ,  que  conforme  ao  que  eílá  dito  fe  ha  de 
fazer  a  feus  maridos. 

Que  aos  Geraes  ,  e  Provinciaes  das  ordens ,  fe  poífa  fallar  ,  e  ef- 
crever  por  Paternidade,  e  aos  mais  Relligiofos  por  Reverencia  ,  e  no 
fobreferito  fe  lhes  poderá  pôr  alem  do  nome  ,  o  officio  ,  cu  grão  de  le- 

tras que  também  tiverem ,  mas  em  prezença  dos  Geraes ,  naó  fe  cha- 
mará Paternidade  a  nimsnem  fenaó  a  ellcs. 

Outro  fi  por  atalhar  os  exceflbs  que  fe  vaô  introduzindo ,  pon- 
do coronéis  nos  Efcudos  das  armas  ,  e  fenetez ,  e  Repoíleiros  às  peííbas 

que  os  naó  podem  pôr  ;  ordeno ,  e  mando  ,  que  nenbua  pcííba  poífa 
pôr  coronéis  nos  taes  feilos ,  ou  Rcpoíleiros ,  nem  em  outra  parte  al- 
gua  ,  em  que  ouver  Armas  ,  excepto  os  Duquez ,  e  feus  filhos ,  Mar- 
quezes ,  e  Condes ,  pondooz  ,  porem  regulados  conforme  a  qualidade 
do  titulo  década  hum  que  mandarei  declarar  por  Rey  de  Armas  Por- 

tugal ,  a  quem  para  iíTo  fe  dará  ordem  tomando-fe  dcíle ,  e  de  outras 
pcíloas  praticas  na  nobreza  as  informações  neceflarias  :  E  os  que  naó 
cumprirem  ,  c  guardarem  inteiramente  em  todo  ,  ou  em  parte  o  con- 
theudo  ncíla  minha  Ley  encorreraó  pella  primeira  vez  em  dez  mil 
reis,  ametade  para  oacufador,  e  a  outra  para  Captivos  ,  e  pela  fegun- 
da  cm  vinte  mil  reis  repartidos  pela  dita  maneira  ,  c  iílo  as  peíToas  que 
tiverem  calidade  de  Fidalgos  ,  athe  Cavaleiroz  ,  e  as  outras  peífoas  de 
menor  qualidade  encorreraó  cm  pena  de  dez  cruzados  ,  pella  primeira 
vez,  ehum  anno  de  degredo  fora  do  lugar  ,  e  termo,  e  pella  fegunda 
em  vinte  cruzados,  ehú  anno  de  degredo  para  a  Africa  ;  e  fendo  com- 

Tom  IV,  Oo  pre- 
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.prehendidos  mais  vezes ,  ferao  condenados  em  mayores  penas  fegun- 
do  o  arbítrio  do  julgador  ,  tendo  refpeito  as  qualidades  daspeífoas  cul- 

padas ,  e  a  continuação  da  fua  culpa  ,  alem  do  defprazer ,  que  eu  por 
iíTo  receberey ,  com  que  mandarey  prover  no  que  for  ncceííario  ,  que 
fendo  a  mayor  pena  de  todas ,  he  de  crer ,  que  naô  haverá  quem  dé 
occafiaó  a  iífo.  E  mando  a  todas  as  Juftiífas  deites  meus  Pveynos ,  e 
Senhorios  ,  que  tenhaó  particular  cuidado  de  executar  as  ditas  penas  , 
naquelles  que  naõ  cumprirem  inteiramente  efta  Ley.  E  para  que  a  to- 

dos feja  notória  ,  mando  ao  Chanceler  mor  que  a  publique  em  minha 
Chancellaria  ,  e  envie  logo  o  treslado  delia  lbb  meu  fello  ,  e  feu  fi- 

nal ,  a  todos  os  Corregedores  ,  e  Ouvidores  das  Comarcas  dos  ditos 
meus  Reynos  ,  e  Senhorios  ,  aos  quaes  mando  que  também  a  publiquem 
nos  lugares  donde  eftiverem ,  e  a  faíTaó  publicar  em  todos  os  mais  de 
fuás  Correições ,  e  Ouvidorias  ,  e  cmvie  diífo  fuás  certidões  ao  Chan- 
cellcr  mor,  e  regiftarfeha  no  livro  da  meza  do  Dezembargo  doPaffo, 
e  nos  livros  das  Rellaçoês  das  Cazas  da  Suplicação  ,  e  do  Porto.  E  ef- 

ta própria  fe  lançará  na  Torre  do  Tombo.  Joaó  Falcão  a  fez  em  Lif- 
boa  a  16  de  Setembro  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  fette.  E  eu  o 
Secretario  Lopo  Soares  a  fiz  eferever. 

REY. 

Miguel  de  Moura.  Simaõ  Gonçalves  Pretto. 

Foy  publicada  na  Chancellaria  a  Provizaó  delRey  D.  Fellippe  N. 
Senhor  atras  eferipta  por  mim  Gafpar  Maldonado  eferivaó  delia  peran- 

te os  oíficiaes  da  dita  Chancellaria ,  e  outra  muita  gente  que  vinha  re- 
querer feu  defpacho.     Em  Lixboa  a  4  de  Outubro  de  1597. 

Gafpar  Maldonado. 

Tapei Jobre  a  Ley  âas  Cortezias ,  que  Je  publicou  no  anno  de  ij 97. 

Dit.  n.  I  Q  I.  Xp  Sperando  a  Senhora  Dona  Catherina  ,  co  Duque  ,  e  feus  Irmãos, 
fPj  que  Sua  Mageftadc  mandaíle  ter  em  tudo  com  elles  a  conta  ,  que 
era  rezaô  nefta  Lej  ,  que  agora  fe  pubricou  dos  eftillos  de  eferever  ,  e 
fallar ,  achaó  nella  muitas  couzas  ,  contra  as  preeminências  ,  que  fem- 
pre  tiveraó  em  tempo  de  Sua  Mageftadc  ,  e  dos  Reis  feus  antece(fores, 
das  quaes  os  Duques  paílados  uzaraó  em  todos  os  tempos  atras  fem 
nellas  aver ,  nem  fe  poder  confiderar ,  nem  agora,  nem  pello  tempo 
em  diante  execífo ,  nem  abuzo  algum  por  onde  fe  lhes  devaó  tirar , 
nem  diminuir.  E  porque  por  os  grandes  merecimentos  daquelles  de 
quem  deícendem  ,  a  que  primeiramente  concedidas  as  ditas  preeminên- 

cias ,  c  por  os  da  Senhora  Dona  Catherina  ,  e  do  Duque ,  e  fua  Caza  , 
que  naó  ceifa  defervir  a  Sua  Mageftadc  taó  grandemente,  como  feve 
em  todas  as  occazioens ,  que  fe  offerecem  ,  he  rezaó ,  que  à  conta  de 
cmmeadar  os  cxceílbs,  e  abuzos  do  povo,  fe  lhes  naó  tire  a  elles  as 
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prerrogativas  efpeciaes  ,  de  que  taó  juftamente  uzaó  ,  efperaó ,  que 
Sua  Mageftade  os  mande  coníervar  nellas ,  e  naó  conímta ,  ferlhes  fei- 

to aggravo  neftas  matérias  ,  em  que  o  fentiriaó  muito  por  ferem  de 
honra  ,  e  para  íer  aífi  ,  fe  apontaó  aqui  particullarmente  as  coufas  em 
que  entendem  ,  que  felhesfas. 

S.  Vrimeir cimente. 

Por  efte  f.  que  os  Duques ,  e  Marquezes ,  e  feus  filhos  primogé- 
nitos poflaó  pôr  eferevendo  a  Sua  Mageftade ,  no  fobrefeito  :  A  EIRey 

meu  Senhor  ;  e  niílo  fe  fâs  aggravo  ao  Duque ,  porque  fe  iguallaó  nei- 
ta  preeminência  os  filhos  primogénitos  dos  Marquezes  com  o  primogé- 

nito do  Duque:  fendo  eíla  igualdade  muito  contra  rezaó  ,  e  contra  o 
que  fempre  houve  ,  e  fe  coílumou  neíle  Reino.  Porque  o  filho  pri- 

mogénito do  Duque  ,  he  logo  como  nafee  Duque  de  Barcellos ,  e  por 
ifto  (  alem  de  outras  rezoens )  precede  com  grandes  ventagens  naó  fo- 

mente aos  filhos  primogénitos  dos  Marquezes ,  mas  também  aos  pró- 
prios Marquezes,  e  aíTi  eftá  claro  ,  que  nefte  ponto  ,  deve  também  ter 

diiierença  delles  :  porque  todos  os  filhos  dos  Duques  de  Bragança  ,  ain- 
da que  naó  foífem  primogénitos  efereveraõ  fempre  neíle  Reino  aos 

Reis  delle  pondo  no  fobreferito  :  A  EIRej  meu  Senhor.  E  os  filhos 
dos  Marquezes  nunca  aííi  efereveraõ,  ainda  que  fcíTem  primogénitos. 

E  alem  diilò  por  efta  mefma  Lej  manda  Sua  Mageftade  no  f.  que 
aos  Arcebifpos  &c.  que  fe  falle  por  Senhoria  ,  aos  Duques  ,  e  a  feus  fi- 

lhos ,  que  Sua  Mageftade  mandar  cobrir,  e  aos  Marquezes ,  e  Condes, 
e  ao  Prior  do  Crato.  E  aos  filhos  dos  Marquezes  ,  ainda  que  fejaó  pri- 

mogénitos ,  naó  manda  Sua  Mageftade  fallar  por  Senhoria  ,  nem  ain- 
da o  permite,  como  fevê  do  dito  f.  e  dos  feguintes.  E  no  f.  outro 

fi  &c.  tratando  das  peífoas ,  que  podem  trazer  Coronéis  ,  declara ,  que 
fomente  os  podem  trazer  os  Duques  ,  e  feus  filhos  ,  e  os  Marquezes ,  e 
Condes.  E  adi  confta  ,  que  os  filhos  dos  Marquezes,  ainda  que  fejaó 
primogénitos  os  naó  podem  trazer.  E  pões  lhes  naó  podem  fallar  por 
Senhoria  ,  nem  podem  trazer  Coronéis ,  menos  devem  poder  gozar  da 
preeminência  de  por  no  fobreferito  :  A  EIRey  meu  Senhor  ,  fendo 
muito  mayor  ,  que  as  outras  ôu?.s. 

E  fe  fe  diílcr  ,  que  os  filhos  primogénitos  dos  Marquezes  tem  ti- 
tulo, illb  naõ  bafta  ,  porque  quando  o  tenhaó  fera  de  Conde,  e  co- 

mo tal  lhes  deve  fomente  aproveitar  por  gozarem  das  preeminências, 
de  que  os  Condes  gozaó ,  como  fera  para  lhe  faltarem  por  Senhoria, 
e  para  trazerem  Coronel  ;  e  pois  nenhum  Conde  pode  pôr  110  fobre- 

ferito :  A  EIRey  meu  Senhor  ,  nem  os  filhos  primogénitos  dos  Mar- 
quezes o  devem  fazer. 

E  porque  nefte  próprio  f.  c  no  f.  que  aos  Princepes  ,  e  no  f  que 
com  asPvainhas,  fe  manda  geralmente  íem  excepção  alguma,  que  nas 
Cartas ,  que  fe  cfcrcvcrem  a  Sua  Mageftade  ,  e  ao  Principe  noífo  Se- 

nhor ,  e  a  Pvainha  ,  c  Princeza  ,  fe  ponha  o  íinal  de  quem  as  eferever  no 
fm  da  lauda,  cm  que  fe  rematar  a  Carta  iem  outra  ecuía  alguma:  fo- 
bre  ífto  fe  lembra  ,  que  cm  todos  os  tempos  paliados  eferevendo  aos 

Tom.  IV.  Oo  ii  Reis 
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Reis  em  Portugal  os  Infantes  fomente ,  e  os  Duques ,  e  feus  filhos  po- 
nhaó  no  fobrefcrito  :  A  EIRey  meu  Senhor  ,  e  ao  aílinar  ;  Beijo  as 
Reaes  mãos  de  VoíTa  Alteza  ,  ou  de  VoíTa  Mageftade ,  e  ifto  pella  pre- 

eminência de  fuás  peílbas  ,  em  que  fe  naô  pode  coníiderar  exceíTo ,  abu- 
fo ,  ou  dezordem  alguma  ,  nem  da  parte  dos  Reys ,  a  quem  tudo  fe 
deve ,  nem  da  parte  dos  Duques  ,  e  de  feus  filhos  por  ferem  taes  Vaf- 
fallos  ,  e  porque  aííim  efcreveraó  fempre  depois  ,  que  os  ouve  em  Por- 

tugal ategora  ,  fem  niíTo  aver  mudança  ,  nem  alteração ,  e  aíllm  como 
Sua  Mageftade  por  efta  Ley  ha  por  bem ,  que  ponhaõ  nos  fobrefcri- 
tos :  A  EIRey  meu  Senhor  como  fempre  o  pozeraó  ,  aífim  pede  o  Du- 

que a  Sua  Mageftade  ,  que  haja  por  bem  ,  que  efcrevendo  elle  ,  e  feus 
Irmãos  a  Sua  Mageftade  ,  e  ao  Príncipe  noíTo  Senhor  ,  e  à  Princeza  ,  e 
Rainha  quando  as  ouver  continuem  em  pôr  ao  aílinar  :  Beijo  as  Reaes 
mãos  de  Voífa  Mageftade ,  ou  de  VoíTa  Alteza ,  como  o  fempre  fize- 
raó  :  e  que  elles  entrei! ,  e  com  todas  as  outras  pefloas  a  quem  efcreve- 
rem  aflínem  ainda  a  Carta  fe  acabar ,  fem  outra  couza  mães  conforme 
à  difpoziçaó  da  dita  Ley. 

S.  Que  dos  filhos ,  e  filhas. 

A  Pragmática  de  Caftella  naó  dá  modo  de  fallar  aos  filhos  dos 
Infantes.  E  ainda  ,  que  manda  fomente  fallar  por  Alteza  ao  Príncipe, 
Princeza  ,  e  Infantes  ,  naó  parece  ,  que  feria  tenção  de  S.  Mageftade ,  que 
fe  fallaíTe  à  manhã  a  feus  Netos  por  Senhoria  ,  e  efta  ainda  rafa  ,  por- 

que fe  o  rigor  da  dita  pragmática  fe  uzaífe  de  guardar  na  forma  ,  em  que 
eftá  efcrita  ,  aííim  feria ,  pões  que  prohibe ,  que  fe  naó  falle  por  Alteza 
mães  que  athe  os  Infantes  ,  e  que  por  Excellencia  ,  e  por  Senhoria  II- 
luftriílima  fe  naó  falle  apeftba  nenhuma  de  qualquer  eftado,  condição, 
dignidade ,  &c.  como  fe  vê  delia  no  f.  que  a  ninguna  perfona ,  &c.  c 
naó  fendo  couza  para  crer ,  nem  para  confentir ,  fallarfe  affim  aos  Ne- 

tos de  Sua  Mageftade  ,  eftá  claro  ,  que  avendo-fe  de  hir  contra  a  ditta 
Ley ,  e  fendo  tanta  rezaó  ,  que  fe  revogue  ncfta  parte ,  fera  com  fe 
fallar  aos  Netos  de  Sua  Mageftade  filhos  dos  Infantes  por  Alteza  ,  de- 

clarando Sua  Mageftade ,  e  mandando  por  outra  Lej  ,  que  fe  faça  af- 
fim. 

E  nao  podendo  ja  nefte  Reino  de  Portugal  aver  pello  tempo  em 
diante  filhos  de  Infante  delle  ,  que  naó  fejaó  juntamente  filhos  de  In- 

fante de  Caftella ,  fiqua  claro  ,  que  fe  poderá  bem  efcuzar  fallar  nef- 
ta  Ley  em  filhos  de  Infantes.  E  hc  coufa  fem  duvida  ,  que  fenaó 
lembrara  ifto  a  Sua  Mageftade ,  fenaó  fora  por  iefpeito  da  Senhora  D. 
Catherina,  aquém  alguns  Miniftros  (cujo  zello  he  bem  conhecido  ds 

Sua  Mageftade )  defejaó  defeontentar ,  e  entendem  ,  que  o  podem  fa- 
zer a  leu  laivo  com  direitamente  fe  fazer  efta  determinação  contra  cila, 

c  fe  mandar  ,  que  lhe  rallem  por  Excellencia  fendo  couza  notória  ,  que 
fe  lhe  fallou  lempre  por  Alteza  ,  aííim  cm  tempo  de  Sua  Mageftade  , 
como  no  dos  Reis  paliados ,  por  todas  as  peílbas  ,  que  o  quizeraó  fa- 

zer ,  e  que  todos  lhe  íailaraó  ,  e  efcreveraó  lempre  aíííni ,  e  que  fe  al- 
guém o  naó  avia  de  fazer  ,  antes  lhe  naó  foliava  ,  ou  lhe  naó  eferevia  , 

que 
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que  fazello  por  outro  termo.  E  porque  naó  he  rezaó  ,  que  Sua  Ma- 

geftade fe  contente  de  a  defeontentar ,  e  de  fe  lhe  defeomporem  ,  as  pcf- 
ibas,  que  folgarem  de  o  fazer ,  nem  feus  filhos,  Criados,  eVaíTallos, 
mudem  o  eftillo  ,  porque  lempre  lhe  filiarão  ,  e  efereveraó.  Pede  o 
Duque  a  Sua  Mageftade  ,  que  lhe  faça  mercê  de  aver  por  bem  ,  que 
em  vida  de  fua  May  naó  haja  nifto  mudança  ,  permitindo  ,  que  cada 
hum  lhe  poífa  fallar  ,  como  athegora  fe  fez  ,  e  para  íe  fazer  nifto  ,  o 
que  o  Duque  pretende ,  baftará  ugnificarlhe  Sua  Mageftade  pella  via, 
de  que  for  fervido ,  que  naó  receberá  Sua  Mageftade  defprazer  de  fe 
fazer  aílim  ,  porque  efta  he  a  mayor  pena  da  ditta  Ley ,  a  que  o  Du- 

que naó  queria  dar  nunca  occaziaó.  E  para  iífo  lembra  a  Sua  Magefta- 
de ,  o  grande  devido ,  que  fua  May  tem  com  Sua  Mageftade  ,  e  fua 

muita  idade ,  e  grandes  merecimentos  ,  e  tudo  o  mães ,  que  poderá 
lembrar  a  Sua  Mageftade  ,  por  onde  lhe  merece  muito  mayores  mercês, 
e  lavores. 

S.  Que  a  nenhuma  outra  pejfoa. 

Efta  Ley  foi  vifta  de  muitas  peftbas  em  Lisboa  ,  e  na  própria 
Chancellaria  do  Reino  aonde  foi  levada  para  fe  pubricar  nella  ha  mui- 

tos dias ,  e  levava  entaó  f.  em  difterente  forma  ,  porque  dizia  ,  que  fe- 
naó falia  ífe  por  Excellcncia  fenaó  àquellas  peíToas  ,  a  que  os  Reis  pal- 

iados ,  e  Sua  Mageftade  tiveífem  feito  efta  mercê  ,  como  a  tinhaó  fei- 
to ao  Duque  de  Bragança  ,  e  a  feus  fucceílbres  ,  depois  que  herdaílem 

fua  Caza.  Recolheo-fe  a  Ley  da  Chancellaria  ,  e  dahj  a  muitos  dias 
tornou  a  ella  noutra  forma ,  que  he  efta  em  que  fe  tem  pubricado , 
com  aquella  claufula  mudada  ,  no  que  fe  fez  muito  grande  aggravo  ao 
Duque  ,  porque  na  verdade  na  primeira  forma  fe  ouvera  de  fazer  a  dit- 

ta excepção  do  Duque ,  e  feus  lucceífores  pões  he  aíTim  ,  que  nella  tem 
Sua  Mageftade  feito  mercê  da  Excellencia  ao  Duque ,  e  a  feus  foccef- 
fores  ,  como  confta  da  Patente  ,  que  lhe  delia  mandou  paífar  ,  para 
que  naó  podefle  parecer  a  alguém  ,  que  lha  revogava  pella  ditta  Ley  , 
e  para  que  lhe  naó  foífe  necelfario  andar  jmoftrando  a  ditta  Paten- 

te a  todos  ,  que  foraó  as  rezoens  por  onde  fe  fes  a  excepção  expref- 
ía  do  Duque  ,  as  quaes  tinhaó  a  mefma  força  para  fe  fazer  de  feus  foc- 
ceífores  ,  e  muito  mayor  ainda  defpois  de  Sua  Mageftade  aífim  o  aver 

por  bem  ,  e  aífinar  a  ditta  Ley  naquella  forma,  e  fer  vifta  na  Chancel- 
laria ,  porque  tornando-fe  a  recolher ,  e  tirandoífe  daquclla  claufula  os 

fucceíTores  do  Duque  ,  podem  os  que  a  viraó  antes  ,  que  fe  recollieífc, 
cuidar  ,  que  fe  tirarão  por  Sua  Mageftade  naó  aver  por  bem  ,  que  fe 
f  alie  por  Excellencia  aos  fueceífores  do  Duque  ,  que  herdarem  fua  Ca- 

za ,  naó  podendo  efta  fer  a  entenfaó  de  Sua  Mageftade  ,  porque  feria 

revogarlhe  a  mercê  ,  que  lhe  fes  para  elles  por  taó  grandes  caufas ,  co- 
mo faó  as  que  fe  referem  na  Patente  da  ditta  merce. 

E  alem  de  fer  a  ditta  Ley  vifta  na  Chancellaria  com  a  excepção 
dos  fucceíTores  do  Duque,  ella  mefma  moftra  ainda  agora  que  ateve, 
porque  diz  aífim  :  ( Que  a  nenhuma  outra  peífoa  por  grande  cftado  , 
officio,  ou  dignidade  ,  que  tenha  fe  filie  por  Excellencia  de  palavra, 
netn  por  eferito,  fenaó  a  àquellas  pcflbas  a  quem  os  Senhores  Reys, 

meus 
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meus  antcceíTores ,  e  eu  tivermos  feito  mercê  ,  que  fe  chamem  ,  e  fal- 
lem  por  Excellencia ,  como  elles ,  e  eu  atemos  feito  ao  Duque  de  Bra- 

gança. )  E  fendo  certo  ,  que  nem  os  Reys  pafTados  ,  nem  Sua  Ma- 
geílade tinhaó  feito  mercê  a  outra  peífoa  cías  que  hoje  vivem  ,  que  fe 

lhe  chame  ,  e  falle  por  Excellencia  ,  mais  que  ao  Duque  de  Bragança  , 
eítá  claro ,  que  fe  naó  fallára  na  dita  Ley  por  aquelles  termos  ,  ( fe- 
naô  à  aquellas  peífoas  a  quem  os  Senhores  &c.  e  eu  tivermos  feito  mer- 

cê &c.  )  fe  naquella  excepção  fe  naó  tratara  exprcíTamente  dos  fuccef- 
fores  do  Duque  ,  como  na  verdade  fe  tratava  na  Lej  ,  que  Sua  Magef- 
tade  primeiramente  aííinou  ,  porque  naó  fendo  aítim  ,  naó  avia  para 
que  tratar  das  peíToas ,  a  que  Sua  Mageítade ,  ou  os  Reis  paíTados  ti- 

nhaó feito  eíla  mercê ,  pões  era  certo  ,  que  delias  naó  avia  mães ,  que 
huma  ,  que  he  o  Duque,  e  aííim  ouvera  a  excepção  defer  fingular,  e 
feita  delle  fomente  fcm  tratar  doutras  pellbas. 

E  eítá  iílo  ainda  mães  claro  ,  porque  nem  os  Reis  paíTados,  nem 
Sua  Mageítade  íizeraô  eíla  mercê  ao  Duque  Dom  Theodozio  ,  que 
hoje  vive  :  os  Reis  paíTados  a  íizeraó  ao  Duque  Dom  Joaõ  ,  que  Deos 
tem  ,  e  Sua  Mageítade  lha  fez  por  a  ditta  lua  Patente  a  elle ,  e  a  feus 
foccelTores  ;  e  em  virtude  delia  ,  como  fucceíTor  do  Duque  Dcm  João 
goza  o  Duque  D.  Theodozio  da  ditta  mercê  ,  e  aílim  pões ,  que  lem 
nova  mercê  a  goza  ,  e  feus  íiicceíTcres  haó  também  de  gozar  delia ,  ou 
todos  fe  ouveraó  de  exceptuar  na  Ley  ,  como  eílava  feito  na  que  pri- 

meiramente fe  aííinou  ,  cu  fe  ouvera  de  fazer  a  excepção  âc  Duque  de 
Bragança  fingella  ,  e  fingularmente  fe  fallar  nas  outras  peíToas ,  que  naó 
avia. 

S.  E  toda  apeffoa. 

Por  eftc  Capitulo  podia  parecer ,  que  obrigava  Sua  Mageíladc  a 
toda  apeíToa,  que  tiver  titulo  de  Duque  ,  Marquez,  &c.  a  que  o  de- 

clare quando  aílinar,  e  o  nome  do  lugar  donde  o  tiver.  Mas  bem  olha- 
do parece  que  naó  manda  Sua  Mageílade  iílo  por  modo  de  obriga- 
ção ,  mas  fomente  por  peiniffaó :  porque  tendo  no  f.  que  no  eftillo  , 

que  he  ó  antes  deite ,  ordenado ,  que  acabada  a  Carta ,  a  aíTinalTe  quem 
a  eicreveíle  leguo  depões  da  datta  fcm  outra  cortezia  no  meyo  ,  o  que 
agora  fas  nelte  f.  he  toda  a  pcílba ,  he  permiílb  ,  que  quem  tiver  ti- 

tulo o  poíla  declarar  ,  e  o  nome  do  lugar  donde  o  tiver. 
E  naó  he  forçado  de  fer  contrario  por  parecer ,  que  aquella  pa- 
lavra (declarará)  importa  preceito,  porque  também  pode  importar  fo- 

mente permiíTaó  ,  como  íevê  do  f.  que  nos  ibbrefcritos  ,  que  lego  fe 
fegue  :  no  qual  fe  ordena  ,  que  nos  ibbrefcritos  fe  ponha  ao  Prelado  a 
Dignidade  Eccleíiaílica  ,  que  tiver  ,  e  ao  Duque  ,  Marquez  ,  &c.  a  de 
leu  titulo  ,  e  aos  fidalgos  ,  e  aos  meímos  Senhores  a  dignidade  ,  cu 
grão  de  letras,  que  tiverem  ,  e  aos  Criados  de  Sua  Mageítade  o  foro, 
que  tiverem  em  fua  Caza.  E  ainda, que  a  Ley  neíte  f.  ralla  por  aquel- 

la palavra  (  fe  ponha )  a  qual  parecia  que  importava  iraes  claramente 
preceito,  que  a  palavra  (declarará)  de  que  fe  uzou  neíte  f.  E  toda  a 
peflba  (com  tudo  eítá  claro  ,  que  naó  importa  mães,  que  permiilaó, 
e  que  naó  manda  ,  nem  obriga  Sua  Mageílade  a  ninguém  no  ditto  f. 

que 
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que  nos  fobreferitos )  que  ponha  ao  Prelado  a  Dignidade ,  nem  ao  Du- 
que o  feu  titulo  ,  nem  ao  fidalgo  o  leu  offieio ,  ou  foro  ,  nem  ao  fidal- 

go ofeu  grão,  ainJa  que  permitte  a  todos  ,  que  o  poíTaó  fazer  aílim. 
E  iílo  que  Sua  Mageftade  permite  ,  que  fe  faca  com  os  outros  nos  fo- 

breferitos das  Cartas ,  que  fe  lhes  efereverem ,  iílo  mefmo  permite  que 
cada  hum  faça  coníigo  mefmo  nas  Cartas  ,  e  papeis  ,  que  aíílnar. 

Conforme  a  ifto  o  Duque  naó  determina  fazer  mudança  alguma 
do  feu  íinal ,  nem  ha  que  fas  nifto  contra  a  Ley. 

S.  Que  nos  fobreferitos. 

Parece  que  por  a  mefma  rezaó  por  onde  Sua  Mageftade  permite  , 
que  fe  poíTa  por  no  fobreferito  a  cada  hum  o  foro  ,  que  tiver  em  Caza 
dj  Sua  Mageftade  ,  poderá  também  o  Duque  pôr  a  feus  Criados  ,  o 
que  tiverem  em  fua  Caza ,  e  que  o  naó  defende  Sua  Mageftade  por  ef- 
ta  Ley ,  e  aílim  determinou  o  Duque  de  naó  mudar  o  eftillo  ,  que  ti- 

nha demandar  por  nos  fobreferitos  das  fuás  Cartas  para  feus  Criados 
o  foro ,  que  cada  hum  tem  em  fua  Caza  :  porque  nelles  fenaó  põem 
a  cada  hum  ,  fenaó  o  que  na  verdade  tem  pello  que  importa  ao  mef- 

mo Duque  ,  e  a  fcu  fervido  ,  c  boa  ordem  de  fua  Caza  ,  que  fe  def- 
comporia  de  todo  fe  o  Duque  ouveTe  de  eferever  a  todos  feus  Criados 
pello  mefmo  modo  ,  feiti  fazer  differença  entre  elles  pello  foro  que 
cada  hum  tem  em  fua  Caza :  e  como  nas  Cartas  do  Duque  para  feus 
Criados  naó  ha  ,  nem  pode  haver  as  dezordens  ,  e  abuzos  ,  que  fe  tem 
introduzido  no  modo  defallar,  e  eferever  ,  que  Sua  Mageftade  por  ef- 
ta  Ley  quiz  reformar  ,  he  couía  clara  ,  que  naó  foi  entençaó  de  Sua 
Mageftade ,  que  o  Duque  mudaíTe  nefta  parte  o  eftillo  ,  porque  efere- 
ve  a  feus  Criados. 

S.  Que  defla  ordem. 

Por  o  que  eftá  ditto  atras  fobre  o  £  etoda  a  peífoa  ( eftá  claro) 
que  nas  Cartas  ,  que  fe  efereverem  ao  Duque  fe  pode  pôr  efte  fobre- 

ferito (Ao  Duque)  fem  lhe  acerefeentar  titulo  algum,  nem  nome  de  lu- 
gar ,  porque  ainda  que  fe  podem  acerefeentar  os  titulos  naó  ha  obri- 

gação de  o  fazer. 
E  por  o  que  nefte  f.  fe  ordena  ,  parece ,  que  bem  fe  poderiaó 

pòr  a  huma  peífoa  muitos  titulos  ,  fe  os  tiver  ,  e  porque  os  do  Duque 
faó  muitos  ,  parece  que  por  emeurtar  fe  lhe  pode  pôr  aílim  o  fobre- 

ferito :  Ao  Duque  de  Bragança,  edeBarcellos  ,  &c.  Condeftable  dei- 
tei Reinos  de  Portugal. 

E  porque  feus  Irmãos  naó  tem  appellido  algum ,  nem  dignidade 
que  fe  lhes  polfa  pôr  no  fobreferito ,  parece  ,  que  fe  lhes  pode  pôr  af- 
íim:  A  Dom  Joaó  ,  filho  do  Duque  de  Bragança. 

E  que  fe  d^vc  approvar  efte  termo  por  naó  importar  mães ,  que 
hum  nome  natural  ,  conforme  ao  que  fe  diz  no  f.  Que  defta  ordem. 
Pello  que  eftá  claro,  que  fe  lhe  foi  feito  aggravo  cm  fe  naó  fazer  dei- 
le  a  ditta  excepção ,  fem  fe  tratar  doutras  peííòas ,  poes  as  naó  avia , 
e  em  fe  naó  exceptuarem  feus  fueceífores  na  forma  ,  em  que  fe  fez  na 

primei- 
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primeira  Lcy  aíTmada  por  Sua  Mageírade  ,  e  que  foi  muito  mayor  ng- 
gravo  tirarfe  delia  a  clauzula  ,  que  nclles  í aliava  depois  de  fer  viíta 
na  Chancellaria. 

NOTA. 

Deve-fe  faber  ,  que  eíte  papel  ,  que  fe  mandou  a  EIRey  depois 
daLey  fe  publicar ,  teve  o  leu  devido  eífeito  nos  pontos  principaes, 
de  que  trata  \  porque  a  Senhora  D.  Catharina  fe  continuou  no  trata- 

mento de  Alteza,  que  confervou  até  a  morte ,  e  o  Duque  fe  aílinou  na 
meíma  forma  ,  que  antes  ,  e  tratando  aos  feus  Criados  no  uíb  ,  e  anti- 

go coílume  da  fua  Caía ,  o  que  naó  podia  fer  fem  permiífaó  do  mef- 
mo  Rey ;  porque  a  elle  ,  e  aos  (eus  JVliniílros  eferevia  aílinando-fe  Du- 

que fomente  ,  como  fe  vê  de  diverfas  Cartas  ,  como  feus  filhos  fomen- 
te com  o  nome ;  porque  naó  tiveraó  appellido  :  como  também  deixa- 

mos referido  na  Hiíloria  ,  a  que  ajuntamos  o  dizello  também  a  Senho- 
ra D.  Catharina  neíte  papel ;  porque  o  noflb  mayor  cuidado  foy  inf- 

truir  aoscuriofos  com  anedotos ,  com  os  quaes  deixamos  corroborado, 
o  que  temos  eferito  na  Hiíloria  Genealógica  da  Cafa  Real. 

Tragmatica  de  tr  et  air.  entes  dclF^ey  Fiííppe  II.  do  armo  de  15$ 6 

para  os  Rey  nos  da  Corça  deCaâella. 

Nlim.  J  92.  TT\  On  Felipe  por  la  gracia  de  Dios  Rey  deCaílilla,  de  Leon ,  de 
4       .  çg/c         1  J  Aragon  ,  de  las  dos  Sicilias  ,  de  Jerulalem  ,  de  Portugal ,  de  Na- 

'      '       varra  ,  de  Granada  .  de  Toledo  ,  de  Valência  ,  de  Galizia  ,  de  Mallorcas, de  Sevilla  ,  de  Cerdena  ,  de  Ccrdcva  ,  de  Corcega  ,  de  Murcia ,  de 
Jacn  ,  de  los  Algai  ves  ,  de  Algezira  ,  de  Gibraltar  ,  de  las  Islãs  de  Ca- 
naria ,  de  las  índias  Oi  ientales  ,  y  Occidentales  ,  Islãs  ,  y  tierra  firme 
deí  mar  Oceano  ,  Archiduque  de  Auíhia  ,   Duque  de  Borgoíía  ,   de 
Pi  avante,  y  Milan  ,  Conde  de  Abípurg,  de  I  landes,  y  de  Tirol ,  y 
de  Barcelona  ,  Scnor  de  Vizcaya,  y  de  Molina  &c.     Al  Príncipe  Don 
Felipe  nueílro  muy  caro,  y  muy  amado  hijo  ,  y  a  los  Infantes  ,  Prela- 

dos ,  Duques  ,  Marqueífcs  ,  Condes  ,  Pvicos  hembres  ,   Priores  de  las 
Ordenes ,  Comendadores  ,  y  Subcomendadores,  Alcaides  de  losCaíli- 
llos  ,   y  Caías  íiíertcs  ,  y  lianas  ,  y  a  los  dei  nueílro  Confejo ,  Preíiden- 
tes  ,   y  Oydores  de  las  nueílras  audiências  ,  Alcaides  ,  Alguaziles  dela 
nucftra  Caía,  y  Corte  ,  y  Chancillerias  ,  y  a  todos  los  Corregedores, 
AíHftcntes  ,  Governadores,  Alcaides  mayores  ,  y  ordinários  ,  Alguazi- 

les, Merinos,  Preboíles  ,  y  a  losConccjos,  y  Úniveríídades  ,  Veinti- 

quatros  ,  Regidores  ,  Cavalleros  ,  Jurados  ,  F'fcuderos  ,  Officiales  ,  y 
hombres  buenos ,  y  otros  qualefquier  íiibditos ,  y  naturales  nucílros , 
de  qualquier  eílado  ,  preeminência  ,   o  dignidad  que  fcan  ,  o  fer  pue- 
dan  ,  de  todas  las  Ciudades  ,  Villas,  y  lugares ,  y  Províncias  de  nuef- 
tros  Reynos  ,    y  Senorios ,  realengos  ,  abadengos  ,  y  de  Sciiorio  ,  aíli 
a  los  que  aora  fon  ,  como  a  los  que  íeran  de  aqui  adelante  ,  y  a  cada 

uno  ,  y  qualquier  de  vos  ,  a  quien  ella  nucftra  Carta  ,  y  lo  en  ella  con- tenido 
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tenido  toca  ,  y  puede  tocar  en  qualquie*  manera  ,  falud ,  y  grada.  Se- 
pades,  que  aviendofenos  fuplicado  por  los  Procuradores  de  Cortes  de 
las  Ciudades ,  y  Villas  deftos  nueftros  Reynos  ,  en  las  que  mandamos 
celebrar  en  la  noble  Villa  de  Madrid ,  el  ano  paíTado  de  mil  y  quini- 
entos  y  odienta  y  três ,  y  fe  diíTolvieron  ,  y  acabaron  el  de  mil  y  qui- 
nientos  y  odienta  y  cinco,  fueffemos  fervido  mandar  proveer  de  remé- 

dio necellario  ,  y  conveniente  ,  cerca  de  la  deíbrden  y  abuíb  que  avia 
en  el  tratamiento  de  palabra  y  per  eferito  ,  por  aver  venido  a  fer  tan 
grande  el  excelTo  y  llegado  a  tal  punto  que  fe  ayan  ya  vifto  algunos 
inconvenientes  ,  y  cada  dia  fe  podian  efperar  mayores  ,  íi  no  fe  atajaf- 
fe  y  reformalfc ,  reduziendolo  a  algun  buen  orden  y  termino  antiguo, 
pues  la  verdadera  honra  no  coníilie  en  vanidades  de  títulos  ,  dados  por 
eferito ,  y  por  palabra  ,  fi  no  en  o  trás  caufas  mayores  a  que  eitos  no 
aííaden ,  ni  quitan.  Y  aviendofe  diverfas  vezes  tratado ,  y  platicado 
por nueftro  mandado  por  los  dei  nueftro  Confejo  ,  y  confultado  con 
nos  :  avemos  acordado  ,  proveydo  ,  y  ordenado  en  lo  fufo  dicho  ,  lo 
que  por  efta  nueftra  Carta  y  provifion  fe  declara ,  provee  y  ordena. 

Primeramente ,  como  quiera  que  no  era  necellario  trataríe  en  ef- 
to  de  nos ,  ni  de  las  otras  períbnas  reales  ,  toda  via  porque  mejor  fe 

guarde,  cumpla  ,  y  obferve",  lo  que  toca  a  los  demas  :  queremos, y  mandamos ,  que  de  aqui  adelante ,  en  lo  alto  de  ia  Carta ,  o  papel 
que  fe  noseferiviere,  nofeponga  otro  algun  titulo  mas  que  Senor, 
ni  el  remate  de  la  Carta  mas ,  de  Dios  guarde  la  Católica  perfona  de 
V.  Mageftad  ,  y  aífi  mifmo  no  fe  ponga  en  la  cortefia  de  abaxo  cofa  al- 
guna ,  mas  delaíírma  dei  que  eferiviere  la  tal  Carta:  ni  en  ei  fobreeí- 
crito  fe  pueda  poner  ,  ni  ponga ,  mas  de  tan  folamente  ai  Rey  nuef- 

tro Senor. 

Que  a  los  Príncipes  herederos  ,  y  fucceífores  deftos  nueftros 
Pveynos  ,  fe  les  eferiva  en  la  mifma  forma  ,  mudando  tan  folamente  lo 
de  Mageftad  en  Alteza  ,  y  lo  de  Rey  en  Príncipe  ,  y  ai  remate  y  fm  de 
la  Carta ,  Dios  guarde  a  V.  Alteza. 

Que  con  las  Pveynas-  deftos  nueftros  Reynos  ,  fe  guarde  y  tenga 
la  mifma  orden  y  eftilo  que  con  los  F.eyes  dellos  :  y  con  las  PrinceíTas 
deftos  diches  Reynos  ,  la  que  efta  dicho  Sc  ha  de  tener  con  los  Prínci- 

pes dellos. 
Que  a  los  Infantes  ,  y  Infantas  ,  deftos  nueftros  Reynos  ,  fola- 

mente fe  liame  Alteza  ,  y  fe  les  eferiva  en  lo  alto  ,  Senor  ,  y  en  el  f  n 
de  la  Carta  fe  ha  de  poner  Dios  guarde  a  V.  Alteza  ,  íin  otra  cortefia. 
V  en  el  íbbrc  eferito  ai  Senor  Infante  Don  N.  y  a  la  Senora  Infanta 
Dona  N.  peio  quando  fe  dixere  ,  o  eferiviere  abíb  lutam  ente  Su  Alte- 

za ,  fe  ha  de  atribuir  a  foio  el  Príncipe  heredero  y  fucceíTor  deftos  nií- 
eftros  Reynos.  Declarando  ,  como  declaramos  ,  que  lo  contenido  en 
efte  Capitulo  no  fe  ha  de  entender ,  ni  es  nueftra  intencion  y  vohm- 
tad  que  ícentienda  con  la  Empcratriz  Dona  Maria,  mi  muy  cara  ,  y 
muy  amada  hermana ,  aunque  íea  Infanta  de  Caftilla,  pues  cila  claro 
que  fe  Je  ha  dellamar  v  eferivir  Mageíhd  yponerle  en  el  íobre  clcri- 
to  ,  a  la  Empcratriz  mi  Senora  :  y  a  fus  hijos  hermanos  dei  Emperador, 
nueftro  muy  caro  y  muy  amado  íbbriíio  ,  fe  liara  el  mifmo  tratami- 
T0n2.IV.  Pp  ehto 
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ento  de  palabra ,  y  por  eferito  que  efta  dicho  ,  fe  ha  de  hazer  a  los 
Infantes  deftos  Reynos,  y  tambien  aios  Archiduques  fus  Tios. 

Que  a  los  yernos  y  cunados  de  los  Reyes  deílos  nueftros  Reynos 
fe  haga  el  tratamianto  que  a  fus  mugeres  ,  e  a  las  nueras ,  y  cunádas  de 
los  dichos  Reyes ,  el  mifmo  que  a  fus  maridos.  Y  quanto  ai  tratamien- 
to  que  las  dichas  perfonas  Reales  han  de  hazer  a  los  demas ,  no  enten- 

demos innovar  coza  alguna  ,  de  lo  que  hafta  agora  fe  ha  acoftumbra- 
do  y  acoftumbra. 

Que  el  eftilo  ,  ufado  cn  las  peticiones  que  fe  dan  en  nueftro  Con- 
fejo ,  y  en  los  otros  Confejos ,  y  Chancillerias  ,  y  Tribunales  :  y  el  que 

fe  acoftumbra  de  palabra  quando  eftan  en  Confejo  fe  guarde ,  como 
hafta  aqui  ,  en  todo  lo  que  no  fuere  contrario  a  efta  nueftra  Carta  y 
provifion ,  excepto  que  en  lo  alto  fu  pueda  poner ,  Muy  poderofo  Se- 
ííor  ,  y  no  mas. 

Que  en  las  refrendadas  de  todas  las  Cartas,  cédulas,  y  provifio- 
nes  nueftras  ,  pongan  noílros  Secretários ,  delRcy  nueftro  Senor ,  en 
lugar  de  Su  Mageftad  :  y  en  las  refrendadas  de  los  nueftros  eferivanos 
de  Camará  fe  haga  lo  mifmo. 

Que  en  todos  los  otros  juzgados  ,  aíTim  realengos  ,  como  qualef- 
quier  que  fean  ,  y  de  qualquier  calidad  y  forma  ,  ora  fe  hable  en  parti- 

cular ,  o  en  publico  ,  las  peticiones  ,  demandas  ,  y  querellas  ,  fe  comi- 
encen  en  renglon  ,  y  por  el  hecho  de  que  fe  huviere  de  tratar  ,  íln  pa- 

nei* en  lo  alto  ,  ni  en  otra  parte ,  titulo ,  palabra  ,  ni  fenal  de  corteíia 
alguna:  y  ai  cerrar ,  y  concluyr  fepodra  dezir :  Para  lo  qual,  el  ofM- 
cio  de  V.  S.  o  de  V.  m.  imploro  ,  fegun  fueren  las  perfonas  ,  y  Juezes 
con  quien  fe  hablare  :  y  los  eferivanos  folamente  diran  ,  por  mandado 
de  N.  Juez  ,  poniendo  el  nombre  ,  y  fobrenombre  folamente  :  y  podran 
tambien  poner  el  nombre  dei  oficio  de  la  tal  períòna ,  o  juez ,  y  la 
dignidad  ,  o  grado  de  letras  que  tuviere  ,  y  no  otro  titulo  alguno. 

Que  a  ninguna  perfona  de  qualquier  eftado  ,  condicion ,  digni- 
dad, grado  ,  y  officio  que  tenga  ,  por  grande  y  preeminente  que  fea, 

fe  pueda  llamar  por  eferito  ,  ni  de  palabra  ,  excelência  ,  ni  feíioria  iluf- 
triflima  ,  ni  aífi  mifmo  fe  pueda  llamar  Seíioria  iluftriííima  a  ninguno , 
fino  a  folos  los  Cardenales ,  y  ai  Arçobifpo  de  Toledo  ,  como  a  Prima- 

do de  las  Efpaíías ,  aunque  no  fea  Cardenal. 
Que  a  los  Arçobifpos  ,  Obifpos ,  y  a  los  grandes,  y  a  las  perfo- 

nas que  mandamos  cubrir ,  fean  obligados  todas  las  perfonas  deftos  nu- 
eftros Reynos  a  llamar  Seíioria  ,  y  tambien  ai  Preíidente  dei  nueftro 

Confejo  Real. 

Que  a  los  MarqucíTes  ,  y  Condes  ,  y  Comendadores  mayores  de 
Jas  Ordenes  de  Santiago  ,  Calatrava  ,  y  Alcântara  ,  y  Preíidentes  de  los 
otros  nueftros  Confejos,  y  Chanceilarias ,  fe  pueda  llamar,  y  efermí 
fenoria  por  eferito,  y  de  palabra  ,  y  no  a  otra  perfona  alguna,  excep- 

to a  Ias  Ciudades  ,  cabeças  de  Reynos  ,  y  Gabildos  de  Igleílas  Metro- 
politanas ,  que  fe  les  podia  llamar  en  fus  ayuntamientos  ,  donde  hu- 

viere coftumbre  dello  ,   y  tambien  efcrivirfela. 
Que  a  los  Embaxadorcs  que  tienen  aíliento  en  nueftra  Capilla  , 

fe  pueda  affi  mifmo  llamar  3  ycíerivir  Seíioria. 

Que 
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Que  en  lo  que  toca  ai  efcrivir  unas  perfonas  a  otras  gcneralmen- 
te ,  fin  ninguna  cxccpcion  fe  ter.ga  y  guarde  eíta  forma  ,  cornençar  la 
Carta  ,  o  papel ,  por  la  razon  ,  o  porei  negocio  fin  poner  debaxo  de 
la  Cruz  cn  lo  alto  ,  ni  ai  principio  dei  renglon  ningun  titulo ,  ni  ci- 

fra ,  ni  letra  ,  y  acabar  la  Carta  diziendo.  Dios  guarde  a  V.  S.  o  a  V, 
m.  o  Dios  os  guarde  ,  y  luego  la  data  dei  lugar  ,  y  dei  tiempo  ,  y 
trás  ella  la  firma  ,  fin  que  preceda  ninguna  corteíia.  Y  que  ei  que  tu~ 
viere  titulo  ,  le  ponga  en  la  firma,  y  de  donde  es  el  tal  titulo. 

Que  en  los  íbbre  eferitos  fe  ponga  ai  Prelado  la  dignidad  Eccle- 
fiaílica  que  tuviere  ,  y  ai  Duque  ,  Marques ,  o  Conde  ,  eí  de  fu  eíta- 
do  :  y  a  los  otros  Cavalleros  ,  y  perfonas  fu  nombre  ,  y  fobrenombre , 
diziendo  ai  Cardenal ,  ai  Arçobiípo  ,  ai  Obifpo  de  tal  parte.  Y  de  la 
mifma  manera  ai  Duque ,  ai  Marques  ,  ai  Conde  de  tal  parte :  y  a  los 
demas  a  Don  N.  o  aDon  N.  poniendo  el  fobrenombre  ,  y  a  cada  uno 
de  los  nombrados  en  efte  Capitulo  ,  fe  podra  poner  la  dignidad ,  oficio, 
o  cargo  ,  o  grado  de  letras  que  tuviere. 

"Que  defta  orden  no  fe  pueda  exceptar ,  ni  excepte  el  VaíTallo  ef- criviendo  ai  Seíior,  ni  el  Criado  a  fu  amo,  pêro  los  padres  a  los  hi- 
jos ,  y  los  hijos  a  los  padres  podran  fobre  el  nombre  próprio  anadir 
el  natural ,  y  tambien  entre  marido  ,  y  muger  fcíialar  el  eltado  dei  ma- 

trimonio íi  quifieren  ,  y  entre  hermanos  el  tal  deudo. 
Que  el  tratamiento  a  las  mugeres ,  y  entre  cilas  mifmas  por  ef- 

crito  ,  y  de  palabra ,  fea  el  mifmo  que  eílá  dicho ,  fe  ha  de  hazer  a 
fus  maridos. 

Que  a  los  Rcligioíbs  de  las  Ordenes  no  fe  liame  ,  ni  eferiva  fino 
Paternidad  ,  o  Reverencia ,  fegun  el  cargo  ,  que  tuviere  ,  y  en  el  íb- 

bre cl  cri  to  fe  pueda  poner  confu  nombre  cl  cargo  ,  o  grado  de  letras 
que  tuviere ,  en  las  Ordenes  que  los  ufan. 

Que  lo  que  en  eíta  nueítra  Carta ,  y  previfion  fe  ordena  y  man- 
da fe  guarde  por  todos  en  eitos  nueílros  Reynos  y  affi  mifmo  eferivi- 

endo  a  los  a u lentes  dellos. 

Otroíi  ,  por  remediar  elgrand  deíbrden  y  cxceílb  ,  que  ha  ávi- 
do, yay,  en  poner  Coroneles  en  los  Eícudej  de  armas  ue  los  feílos  y 

tepofteros  :  ordenamos ,  y  mandamos  ,  que  ninguna  ,  ni  algunas  perfo- 
nas puedan  poner  ,  ni  pongam  coroneles  en  los  dichos  fellos  ,  ni  re- 

pofteros  ,  ni  en  otra  parte  alguna  donde  huviere  armas  ,  excepto  los 
Duques,  Marqucífcs ,  y  Condes  ,  los  quales  tenemos  por  bien  que  los 
puedan  poner,  ypongan,  ferido  cn  la  forma  que  les  toca  tolamente, 
y  no  de  otra  manera  :  y  que  los  coroneles  pueftos  hafta  aqui  fe  quiten 
luego  ,  y  no  fe  ulen  ,  ni  traygan  ,  ni  tengan  mas. 

Y  porque  mejor  fe  guarde  ,  cuinpla  ,  y  execute  lo  fufo  dicho , 
ordenamos  ,  y  mandamos ,  que  los  que  íueren  ,  o  venieren  contra  lo 
contem  do  cn  cita  nueílra  Carta  ,  y  proviíion  ,  o  quaíquier  coia  ,  o 
parte  dcllo  ,  cayan ,  y  incurran  ,  cada  uno  dellos  por  cada  vez  ,  en 
pena  de  diez  mil  Maravedis  ,  repartido  en  eíla  manera  :  la  tercia  par- 

te para  el  Denunciador  ,  y  la  otra  tercia  parte  para  el  Juez  que  lo  fen- 
tenciare  ,  y  la  otra  tercia  parte  para  obras  pias ,  y  que  fe  execute  fin 
remiílion  alguna. 

Tom.  IV.  Pp  ii  Por- 
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Porque  vos  mandamos  a  todos  ,  y  a  cada  uno  de  vos  ,  fegun  di- 

cho  es,  que  veays  efta  nueftra  Carta,  y  provifion  ,  y  lo  en  ella  con- 
tenido ,  la  qual  queremos  que  tenga  fuerça  de  Ley  ,  y  prematica  San- 
cion  hecha  ,  y  promulgada  en  Cortes ,  y  como  tal  la  guardeys ,  cum- 
plis  ,  y  executar  en  todo  ,  y  por  todo  ,  fegun  ,  y  como  en  ella  fe  con- 
tiene :  y  contra  fu  tenor  y  forma  no  vays  ,  ni  paífeys  ,  ni  confintays 
ir ,  ni  paiTar  en  tiempo  alguno  ,  ni  por  alguna  manera  ,  íb  las  penas  en 

que  caen  ,  y  incurren  los  que  paílan  ,  y  quebrantan  Cartas  ,  y  manda- 
mientos  de  fus  Reyes  ,  y  Senores  naturales  ,  y  fopena  de  la  nueftra 
merced ,  y  de  los  fobredichos  diez  mil  Maravedis  a  cada  uno  que  lo 
contrario  hiziere.  Y  porque  lo  fufo  dicho  venga  a  noticia  de  todos  ,  y 
ninguno  pueda  pretender  innorancia ,  mandamos  ,  que  efta  dicha  nu- 

eftra Carta  ,  y  provifion  ,  fea  pregonada  publicamente  en  nueftra  Cor- 
te ,  y  lo  en  ella  contenido  fe  guarde ,  cumpla  ,  y  execute  preciífa ,  y 

inviolablemente  ,  defde  primero  dia  dei  ano  venidero ,  de  mil  y  quini- 
entos  y  ochenta  y  íiete  ̂   y  los  unos  ,  ni  los  otros  no  fagades ,  ni  fagan- 
ende  ai  por  alguna  manera  ,  fo  las  dichas  penas.  Dada  em  San  Lo- 
renço  a  ocho  dias  dei  mes  de  Otubre  de  mil  y  quinientos  y  ochenta  y 
leis  anos. 

YO  ELREY. 

El  Conde  de  Barajas.  El  Licenciado  Juan  Thomas.  El  Licenciado 
Don  Lope  de  Gufman.  El  Licenciado  Ximenez  Ortiz.  El  Licencia- 

do Don  Pedro  Portocarrero.  El  Licenciado  Mardones.  El  Licen- 

ciado Ovardiola.  El  Licenciado  Nunez  de  Bohorques.  Yo  Juan  Vaf- 
quez  de  Salazar  ,  Secretario  de  Su  Católica  Mageftad  la  íize  efcrivir 
por  fu  mandado.  Regiftrada  Jorge  de  Olaal  de  Vergara  ,  Chanciller 
Mayor  Jorge  de  Olaal  de  Vergara. 

En  la  Villa  de  Madrid  ,  a  diez  dias  dei  mes  de  Otubre  de  mil  y 
quinientos  y  ochenta  y  íeis  anos  ,  delante  de  Palácio ,  y  Cafa  Real  de 
Su  Mageftad  ,  y  en  la  puerta  de  Guadalajara  de  la  dicha  Villa ,  donde 
es  el  comercio  y  trato  de  los  mercaderes  y  oíiciales  ,  citando  prefentes 
el  Doélor  Don  Alonfo  de  Agreda  ,  y  los  Licenciados  Martin  de  Efpi- 
noíh  ,  y  Petro  Bravo  de  Sotomayor ,  Alcaides  de  la  Caía  y  Corte  de 
Su  Mageftad  ,  por  pregoncros  públicos  fe  pregono  la  Ley  ,  y  Premati- 

ca contenida  en  el  pliego  antes  deite  con  trompetas.  A  lo  qual  fueron 
prefentes  los  Alguaziles  de  Corte ,  Muxica  ,  Velazquez ,  y  Francifco 
de  Oro ,  y  otras  muchas  perfonas :  de  lo  qual  doy  fe  Juan  Gallo  de Andrada. 

Dccla- 
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Declaração  da  Ley  das  Cortezias  ,  peta  qual  fe  pôde  faílar  por  Se* 
nhoria  aos  Vedores  da  Fazenda  ,  Regedor  ,  e  Governador  das 

Cajás  da  Supplicaçaô ,  e  Porto  ,  Prefidentes  ,  e  Commendadores 

mores.  Original  ejlá  na  gaveta  ij  ,  maço/  da  Ca/à  da  Coroa 
na  Torre  do  Tombo  ,  donde  a  copiey. 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  alvará  virem  que  EIRey  nieu^rjrn,  I  O  Z . 

Senhor  ,  e  Pay  que  Deos  tem  parlou  hua  Ley  feita  neíta  Cidade  .  *  A 
a  dezafeis  dias  de  Setembro  do  armo  mil  quinhentos  e  noventa  eíete,  **,ni  1"Q2« 
porque  ordenou  o  modo  que  fe  avia  de  ter  nas  cortezias  ,  e  por  quanto 
defpois  que  nefte  Reyno  fe  publicou,  e  praticou  a  dita  Ley  fempre 
por  parte  dos  Vedores  de  minha  fazenda ,  Regedor ,  e  Governador  das 
Caías  da  Supplicaçaô ,  e  do  Porto ,  e  dos  Prezidentes  dosTribunaes,  e 
dos  Comendadores  mores  das  Ordens  Militares  ,  fe  me  reprezentaraó 
alguas  cauzas ,  e  razoens  de  fe  naó  premetir  na  dita  Ley  falarfelhes  por 
fenhoria ,  querendo  niífo  prover  ,  ei  por  bem  por  efte  meu  alvará  de- 

clarar a  dita  Ley ,  para  que  daqui  em  diante  fe  poíTa  falar  por  Senho- 
ria aos  ditos  Vedores  de  minha  fazenda  ,  Regedor  ,  e  Governador  das 

Cafas  da  Supplicaçaô  ,  e  do  Porto  ,  e  aos  Prefidentes  dos  Tribunaes ,  e 
aos  Comendadores  mores  das  Ordens  Militares.  E  para  que  a  todos 
feia  notório  ,  mando  ao  Chanceller  mor  ,  publique  efte  Alvará  em  mi- 

nha Chancelaria  e  invie  logo  o  treslado  delle  fobmeu  fello  e  feu  final 
a  todos  os  Corregedores  e  Ouvidores  das  Comarcas  aos  quais  manda- 

mos que  também  os  publiquem  nos  lugares  donde  eftiverem  ,  e  o  façaó 
publicar  em  todos  os  mais  de  fuás  Correiçoens ,  c  Ouvidorias  ,  c  in- 
viem  diífo  fuás  certidoens  ao  Chanceller  mor ,  e  regiftrarfea  no  livro 
da  Mefa  do  Dezembargo  do  Paço ,  e  nos  livros  das  Rclaçoens  das  ditas 
Caías ,  e  efte  próprio  o  lançara  na  Torre  do  Tombo  ,  e  valera  como 
Carta  fem  embargo  da  Ordenação  livro  II.  titulo  XX.  em  contrario. 
Pedro  de  Seixas  afiz  ay  dcAgofto  de  1602. 

REY. 
Geor.  >$<  Epis. 

silvará  para  fe  poder  fallar  pnr  Excel/encia  ao  Dtiçue  de  Aveiro. 
Ejlá  na  Torre  do  Tombo  livro  2.  das  Leys  pag.  128  ,  aonde 

o  copiey. 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  virem  que  EIRey  fvJpQ-j.  *  9 4.. 
meu  Senhor  ePay  que  Deos  tem  mandou  fazer  hua  Ley  e  pra-       »  ,,  ■ 

matica  dos  eftillos  perque  fe  avia  de  falar  ,  e  efcrever  nos  meus  Regnos  I  ' 
de  Portugal  as  peToa;  dclles  ,  pella  qual  mandou  que  a  nenhíía  peífoa 
fe  falafe  nem  efcreveíc  por  Excellencia  ,  e  queixandofeme  o  Duque  de 
Aveiro  meu  muito  amado  e  prezado  fobrinho  do  agravo  que  com  a 
tal  Ley  fe  lhe  fazia,  pedindome  omandaíTe  defagravar,  eporver  niíio, 

e  vifto 
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e  viílo  por  mim  feu  requerimento  e  acuidade  de  fua  peíToa ,  eaon.ui- 
ío  conjunto  devido  que  comigo  ecomosRcys  meus  antepaííàdos  trin, 
eporiruko  folgar  de  lhe  fazer  toda  a  honra  e  mercê,  efperando  cue 
clle,  efeus  íuccelfores  mafaberaõ  reconhecer  efervir  como  delles  con- 
fo,  e  eípero  ey  por  bem  que  fe  lhe  poda  falar  e  ele  rever  por  Excelên- 

cia ,  e  mando  ao  meu  Chanceler  mor  que  eíle  Alvará  faça  publicar 
em  a  Chancelaria ,  e  o  treslado  delle  lbb  feu  final  mande  publicar  nas 
Cidades ,  Vil  las ,  c  lugares  dos  ditos  meus  Regnos  de  Portugal  para 
que  a  todos  feja  notório  ,  e  o  treslado  deíle  mande  pôr  na  Torre  do 
lombo  com  a  dita  prematica  para  que  confie  como  fem  embargo  del- 

ia lhe  fiz  eíla  mercê  por  eíte  meu  Alvará  que  valera  como  Carta  fem 
embargo  da  Ordenação  livro  2.  titulo  40  que  diz  que  as  couzas ,  cujo 
efeito  ouver  de  durar  mais  de  Jm  anno  paliem  por  Carta,  e  paliando 
por  Alvará  naó  valhaó.  Gafpar  de  Abreu  de  Freitas  o  fez  cm  Madrid  a 
20  de  Junho  de  ióoó.  O  Secretario  Luiz  de  Figueiredo  o  fez  eícrever. 

Alvará,  em  que  ElRey  concede  ao  Barão  âe  Alvito  D.  JocÕ  J  cio 

que  je  íhe  yoaejjej aliar  por  Senhoria.   Ejlá  noiivio  20  cte  P  i- 
viícgios  vag.  220. 

"Num    io<      li "'  U  EIRcy  faço  faber  aos  que  eíte  Alvará  virem  que  havendo  ref- 
^  "  J  •  Jh.  peito  aos  merecimentos  do  Baraó  de  Alvito  D.  Jcaõ  Lobo  ea  fua An.  íóoo.  calidade  e  aos  muitos  fervidos  que  feus  anteceíTores  fizeraó  a  Coroa 

deites  meus  Reynos  de  que  lie  rezaó  que  aja  memoria,  econfideran- 
do  também  ler  lua  Caza  tal  e  taó  antiga  que  a  toda  a  mercê  que  lhe 
fizer  fera  neila  bem  empregada ,  e  havendo  outroíi  reíjpeito  a  D.  Luiz 
de  Lcncaftro  meu  muito  amado  fobrinho  Comendador  mor  da  Ordem 
de  Aviz  do  meu  Confelho  de  Eirado  ,  c  Vedor  de  minha  fazenda  ,  ter 
picmeíía  minha  de  honra  e  favor  para  quem  cazafe  com  fra  filha  com 
quem  o  dito  Baraó  he  cazado  ,  e  por  mo  pedir  o  dito  D.  Luis  e  eu 
folgar  muito  de  fazer  mercê  ao  dito  Barão  por  todos  eftes  rcfpeitos 
me  praz  e  ey  por  bem  de  lha  fazer  que  fe  lhe  pcíTa  faííar  per  Senhoria 
fem  embargo  do  que  em  contrario  fe  ordena  pella  Lcy  dos  eítillcs  que 
tenho  mandado  goardar  nefr.es  meus  Reynos  ,  na  qual  mando  que  fe 
faça  declaração  defta  mercê ,  que  afli  lhe  faço  e  para  que  pcíTa  uzar 
delia  fercgiítre,  e  publique  efte  na  Chancellaria  e  onde  mais  comprir 
o  que  ei  por  bem  que  fe  cumpra  e  guarde  inteiramente  como  nelle  fe 
contem  ,  e  que  valha  como  Carta  começada  em  meu  nome  poflo  que 
o  ef Feito  delia  aja  de  durar  mais  de  hu  anno  fem  embarguo  da  Orde- 

nação que  o  contrario  difpoem.  Luis  Falcão  o  fiz  cm  Lisboa  a  28  de 
Outubro  de  1609.     Crriftovaó  Soares  o  fiz  eícrever. 

E  depois  EIRey  D.  Felipe  o  IV.  cenfrmou  o  dito  Alvará  a  23 
de  Ma)  o  do  anno  de  1625.  Ruy  Dias  de  Menezes  o  fez  eícrever,  El- 
tá  no  livro  11   de  Coiihiniaçoens  a  pag.  196. 

A/vard 
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+Aharâ ,  (jus  Sua  Magejlade  mandou  pafjar  para  fe  publicar  d:  no» 
vo,  eexicutar  as  psnas  da  Ley  da  Prematica  /obre  as  Corte» 

zias ,  e  nu  do  de  faltar,  ee/crever.    E/lá  no  livro  2.  das 

Lcys  pag.  207  vcrj\  na  Torre  do  Tombo  ,  onde 
o  copiey. 

E*U  ElRey  faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  virem  ,  que  poíto  Num.  IQÓ. 
_j  que  pella  Ley  e  prematica  feita  fobfe  as  cortezias  e  modo  de  fa-       A        ̂  

kr  c  eferever ,  eíta  baftantemertte  provido  com  as  penas  que  nellas  fe  I012, 
d  selarão  aos  que  a  naó  comprirem  ,  fou  informado  que  as  juítiças  as 
naó  exécutaó ,  com  o  rigor  delia  de  que  procedem  grandes  inconveni- 

entes ,  e  para  que  fe  entenda  quanto  me  ei  por  defervido  dos  que  naó 
guardarem  e  comprirem  a  dita  Ley  fem  interpetraçoens  ,  nem  outros 
entendimentos  mais  que  a  tenção  das  palavras  delia  ,  ey  por  bem  que 
de  novo  fe  publique  adita  Lei  neftes  Regnos  e  Senhorios  ,  e  mando  a 
todas  as  juftiçis  que  tanto  que  vier  afua  noticia,  alguas  peífoas  que 
por  qualquer  via  fejam  culpados  na  dita  Ley  procedaó  contra  elles  na 
forma  delia  condemnando-os  em  todas  as  penas  nellas  declaradas  fem  as 
poderem  diminuir  nem  moderar  em  coufa  alguma,  e  aos  Corregedores 
de  minha  Corte ,  eCaza  de  Supplicaçaó  ,  e  aos  Corregedores  das  Comar- 

cas e  Ouvidores  dos  Meílrados  e  quaefquer  outras  juííiças  que  aí!)  o  cum- 
praô  e  guardem  porque  de  aífy  o  naó  fazerem  me  averei  por  mal  fer- 

vido delles ,  e  mandarei  proceder  contra  os  que  niíTo  fe  defeuidarem  ,  e 
ally  mando  aos  Corregedores  do  Crime  deíla  Cidade  e  aos  das  Comar- 

cas, e  Ouvidores  dos  meílrados  ,  e  aos  Provedores  nos  lugares  onde  os 
Corgeredores  naó  podem  entrar  per  correição  ,  que  nas  correições  c}ue 
fizerem  perguntem  particularmente  fe  ha  alguns  culpados  nas  prohibi- 
çoens  da  dita  Ley  e  procedaó  contra  elles  com  o  rigor  delia,  e  mando 
ao  Doutor  Damião  de  Aguiar  do  meu  Conlelho  e  Chanceller  môr  dei- 

tes Regnos  que  faça  logo  publicar  na  Chancellaria  eíle  meu  Alvará  , 
e  emviara  o  traslado  delle  com  outro  da  dita  Ley  fob  meu  fello  e  feu 
final  a  todos  os  Corregedores  ,  e  Ouvidores  dos  Meílrados  para  a  faze- 

rem logo  publicar  em  fuos  comarcas,  e  os  Provedores  nos  lugares  on- 
de os  Corregedores  naó  podem  entrar  por  correição  ,  e  fe  regiftara  no 

livro  do  Regiílo  da  Mefa  do  meu  Dezembargo  óo  Paço  e  nos  das  Ca- 
fas  da  Supplicaçaó  ,  e  Relação  do  Porto  a  qual  quero  que  valha  como 
nelle  fe  contem  poíto  que  o  efeito  delle  aja  de  durar  mais  de  hum  an- 
no  fem  embargo  da  Ordenação  do  2.  livro  titulo  40  cn  contrario.  Du- 

arte Corrêa  de  Soufa  o  fez.     Lisboa  330  deAgofto  de  1612. 

'  Ahará 
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Alvará  pelo  qual  EIRey  D.  João  IV.  viandou  tratar  por  Senho- 

ria a  D.  Martinho  ,  Príncipe  de  ArracaÚ.    Eflã  no  livro  jy 
da J ua  Chancellaria ,  pag.  2jj. 

áJlt.  U.l  pó,    g,,(  U  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  Alvará  virem  que  tendo  refpci- 
An.  1646.     JlA*  to  as  qualidades  que  no  Príncipe  de  Arracaó  D.  Martinho  concor- 

rem e  as  mais  que  por  parte  delle  íè  me  reprezentou  acerca  do  trata- 
mento da  fua  peíToa ,  ei  por  bem  de  declarar  que  fe  lhe  fale  por  Se- 
nhoria e  que  aíli  íeja  tratado  daqui  em  diante  no  Reyno  e  fora  delle 

em  geral  e  particular ,  e  efte  fe  comprira  inteiramente  como  nelle  fe 
contem  çònftando  primeiro  por  certidão  dos  officiaes  dos  novos  direi- 

tos de  como  eítaó  pagos  fe  os  dever  na  forma  de  minhas  ordens  e  va- 
lera pofto  que  feu  efeito  aja  de  durar  mais  de  hu  anno  fem  embargo 

da  Ordenação  do  livro  2.   titulo  40  em  contrario.     Balthezar  Gomes 
o  fez  em  Lisboa  a  1 1  de  Janeiro  de  1 646.     Pedro  de  Gouvea  de  Mel- 

lo o  fez  eferever. 
REY. 

Ley  porque  Je  determinai  os  tratamentos  ,  que  fe  devem  iifar  nejles 
Reynos  ,  e  Senhorios  de  Portuga/. 

Num.  1 5? 7 •  TT\  Om  João  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algarves 
JU  daquem  e  dalém  mar ,  em  Africa  Senhor  de  Guiné  ,  e  da  Con- 

k/  '"'  quifta  ,  Navegação,  Commercio  deEtbiopia,  Arábia,  Períía  ,  e da  ín- 
dia ,  &c.  Faço  faber  aos  que  efta  minha  Ley  virem  ,  que  conftando- 

me  a  confuzaó  que  fuecede  nos  tratamentos  ,  por  fe  haverem  com  a 
diuturnidade  do  tempo  antiquado  os  que  foraó  ordenados  na  Ley  fei- 

ta íobre  eíla  matéria  em  dezafeis  de  Setembro  de  mil  quinhentos  no- 
venta e  fete  ,  e  introduzido  quazi  geralmente  dar  tratamentos  mayores 

aspeííbas  que  nella  foraó  mencionadas,  e  dar  a  outras  de  que  namef- 
ma  Ley  fe  naô  fez  menção  o  tratamento  de  Senhoria  ,  chegando  eíle 
aeftenderfe  com  tanto  exceífo  e  vulgaridade  ,  que  fe  confunde  a  ordem, 
e  fe  perverte  a  diííiiiçaô  que  faz  os  tratamentos  eftimaveis  ;  portanto 
querendo  remediar  femelhante  abuzo  ,  c  por  outras  razoens  que  me  fo- 

raó prefentes ,  Key  por  bem  abolir,  e revogar  o  conteúdo  na  dita  Ley, 
excepto  o  que  nella  foy  diípoílo  a  refpeito  da  formalidade  que  deve 
praticarfe  nas  Cartas  e  papeis  que  fe  me  clcrcvcrem ,  ou  às  Rainhas, 
Príncipes  herdeiros  ,  Princczas  ,  Infantes  ,  e  Infantas  deites  Reynos  ; 
a  qual  continuará  a  obfervarfe  conforme  na  dita  Ley  fe  continha.  E 
quanto  aos  tratamentos  que  ie  haó  de  uzar  neftes  Reynos,  emais  Do- 

mínios da  minha  Coroa  ,  Hey  por  bem  ,  e  ordeno  o  feguinte  : 
Que  aos  Grandes  Eccleíiaílicos ,   e  Seculares  deite  Reyno  fe  falle 

e  efereva  por  Excellcncia  ;  e  no  alto   de  todos  os  papeis  ,  que  íe  lhes 
efereverem,  como  também  nos íbbrefcritos  fe  ponha,  fendo  para  Gran- 

de Ecclcíiaílico  o  tratamento  de  Excellentiffimo  e  Revcrendiffimo  Se- 
nhor , 
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nhor,  e  fendo  para  Grande  Secular  o  de  Illuílrifí7mo  e  FxcellcntiíFmo 
Senhor  ;  e  que  da  meíhia  forte  fe  falle  e  efcreva  aos  meus  Secretários 
de  Eltado  ;  c  no  principio  dos  ditos  papeis  fe  naó  uze  dos  termos  Meu 
Senhor  ,  ou  Senhor  Meu  ,  o  que  igualmente  fe  obfervará  com  todas  as 
pelíbas  de  qualquer  qualidade. 

Que  efte  mefmo  tratamento  de  palavra  eporefcrito  fe  poíTa  dar 
ao  Regedor  áâ  Juftiça  da  Caía  da  Supplicaçaó  \  ao  Governador  da  Re- 

lação do  Porto  ;  aos  Vedores  da  Fazenda  •,  e  aos  Preíidcntes  do  Deiem- 
bargo  do  Paço  ,  da  Meza  da  Confciencia  e  Ordens ,  do  Confelho  Ultra- 

marino ,  e  do  Senado  da  Camera  deita  Cidade  ;  mas  dentro  dos  Tri- 
bunaes  em  que  prezidirem  fejaó  todos  obrigados  a  darlhes  o  dito  trata- 

mento j  e  a  todos  os  íbbrcditos  naó  polia  alguém  dar  menor  tratamen- 
to que  de  Senhoria. 

Que  aos  que  forem  ou  tiverem  fido  Embaixadores  meus  aReys 
da  Europa  ,  ou  a  Potencias,  cujos  Embaixadores  fegundo  o  ccílume 
deíle  Reyno  tenhaõ  o  mefmo  tratamento  que  os  dos  lòbreditos  Reys, 
fe  falle  e  efcreva  da  mefma  forte  por  Excellencia ;  que  he  o  tratamen- 

to ,  que  deverá  também  darfe  aos  Embaixadores ,  que  os  ditos  Reys, 
ou  Potencias  mandarem  à  minha  Corte. 

Que  aos  Vice-Reys  da  índia,  e  do  Brafil ,  àffim  acluaes  ,  como 
aos  que  houverem  íido  ;  aos  Governadores  das  Armas;  aosMcilres  de 
Campo  Generaes  dos  meus  Exércitos  ,  (  cuja  Patente  teraó  também 
fempre  os  Confelheiros  de  Guerra-,)  e  ao  General ,  e  Almirante  da  mi- 

nha Armada  Real  de  alto  bordo  domar  Oceano  fepofía  fallar  e  efcrc- 
ver  da  mefma  forte  por  Excellencia.  Mas  que  aos  mefmos  Vice-Reys 
no  diíhiclro  de  feus  governos  ;  aos  Governadores  das  Armas ,  e  Meílrcs 
de  Campo  Generaes  encarregados  do  governo  do  Exercito  ,  cu  de  algu- 

ma Província ,  no  mefmo  Exercito  ,  ou  Provinda  ;  como  também  ao 
dito  General,  e  ao  Almirante,  quando  governar  porelle,  abordo  das 
nãos  que  mandarem,  fejaó  todos  os  que  fe  acharem  no  dito  diftrrçtoj 
Exercito  ,  Província  ,  ou  nãos  ,  obrigados  a  fallar  e  eferever  ,  como  di- 

to he ,  por  Excellencia  ;  e  aos  Governadores  ,  a  quem  eu  for  fervido 
conceder  Patente  de  Capitães  Generaes  ,  daraó  o  mefmo  tramento  fó 
as  peílbas  que  fe  acharem  nodiíhiclo  dosfeus  governos  em  quanto  nel- 
le  cftiverem  ;  mas  a  todos  os  íbbrcditos  naó  poíla  alguém  dar  menor 
tratamento  que  de  Senhoria. 

Que  aos  Bifpos  que  afnftirem  neíle  Reyno ,  e  naó  forem  nor 
meados  por  mim  ,  e  aos  Miniftros  da  Santa  Igreja  Patriarchal  de  habi- 

to Prelaticio  fe  falle  e  efcreva  por  Senhoria  Illuftrifíima  \  e  no  alto  de 
todos  os  papeis  que  fe  lhe  eícreverem  ,  como  também  nos  fobrclcritcv, 
fe  ponha  o  tratamento  de  Illuírriflimo  e  Revcrcndifllmo  Senhor;  caos 
Cónegos  daBazilica  Patriarcal,  que  naó  tiverem  o  dito  habito  fe  falle 
e  efcreva  por  Senhoria. 

Que  aos  Vifcondes  ,  e  Baroens ;  aos  Officiacs  da  miiiha  Caza,  e 
aos  das  Cazas  das  Rainhas,  e  Princezas  deííes  Rcynos  ;  aos  Geníis- 
hrmens  da  Camera  dos  Infantes ;  aos  filhos  ,  e  fíhas  legítimos  dos 

Grandes ,  dos  Vifcondes ,  e  Baroens  ,  dos'  Officiacs  da  minha  Caza  ,  e 
das  Cazas  das  Pvainhas ,  c  Princezas  ,  e  aos  dos  Gentis-homcns  da  Ca- 

Tom.  IV.  Qq  mera 
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mera  dos  Infantes ;  como  também  aos  Moços  Fidalgos  que  até  o  dia 
da  data  deita  Ley  houverem  fervido  no  Paço  no  exercicio  deite  foro , 
e  para  o  diante  fomente  a  aquelles  a  quem  eu  houver  por  bem  conceder 
eípccial  licença  por  eferito  para  poder  fervir  no  Paço  no  dito  exerci- 

cio ,  fe  dê  o  tratamento  de  Senhoria. 
Que  aos  Enviados  ,  e  Rezidentes  ,  aíTim  acluaes  ,  como  aos  que 

houverem  fido  mandados  por  mim  aos  Reys ,  e  Potencias  acima  refe- 
ridos ,  fe  falle  e  efereva  por  Senhoria  ;  que  he  o  tratamento  que  de- 
verá também  darfe  aos  que  mandarem  à  minha  Corte  os  meímos  Reys, 

e  Potencias. 
Que  aos  Governadores  das  Praças ,  e  Capitanias  deites  Reynos , 

e  das  Conquiítas  ,  durante  o  tempo ,  e  no  diítriclo  de  feus  Governos  fe- 
jaó  todos  obrigados  a  dar  o  tratamento  ,  que  conforme  a  graduação 
de  feus  póítos  lhes  tocar  entre  os  Militares ;  e  aos  Governadores  interi- 

nos da  índia  ,  e  da  Bahia  fallem  e  eferevaó  por  Senhoria  durante  o  feu 
governo  as  peílbas  que  no  diítricto  delle  fe  acharem. 

Que  aos  Priores  mores  das  Ordens  de  S.  Bento  de  Aviz  ,  e  de 
Santiago  da  Efpada ;  ao  Adminiítrador  da  Jurifdiçaó  Ecclefiaítica  de 
Thomar  ;  ao  CommiíTario  da  Bulia  da  Cruzada  ,  ao  Reytor  da  Univer- 
fidade  de  Coimbra  ;  eaos  Cabidos  das  Igrejas  Archiepiícopaes  ,  e  Epif- 
copaes ,  tanto  em  Sé  plena ,  como  em  Sé  vacante ,  fe  falle  e  efereva 
por  Senhoria. 

Que  ao  Geral  Efmoler  mor  ,  aos  Reformadores  das  Ordens  Re- 
ligiozas  ;  e  aos  Geraes  das  mefmas  Ordens  ;  e  ao  Dom  Prior  da  Ordem 
de  Chriíto  fe  dê  o  tratamento  de  Paternidade  Reverendiílima  ;  e  eíte 
mefmo  tratamento  fe  poífa  dar  aos  Provinciaes  das  ditas  Ordens  Reli- 
giozas ,  e  ao  Reytor  da  Univerfidade  de  Évora. 

Que  às  mulheres  fe  dê  por  eferito  e  de  palavra  o  refpectivo  tra- 
tamento que  para  feus  maridos  fica  determinado  ,  fe  em  virtude  deita 

Ley  o  naó  deverem  ter  mayor. 
Que  às  Camareiras  mores  ;  às  Ayas  •,  às  Donas  de  Honor ;  e  às 

Damas  do  Paço ,  aflim  actuaes ,  como  às  que  houverem  íido ,  fe  falle 
e  efereva  por  Excellencia  na  forma  referida. 

Que  às  irmaas ,  e  rilhas  legitimas  dos  fobreditos  Moços  Fidalgos 
fe  dê  o  tratamento  de  Senhoria. 

E  a  fim  ,  que  as  pelfoas  nomeadas  procurem  confervar  nos  caza- 
mentos  a  diítinçaó  ,  que  convém  ao  feu  eítado  e  qualidades ,  Hey  por 
bem  e  mando  ,  que  fe  naó  continuem  a  dar  os  tratamentos  acima  de- 

clarados a  qualquer  das  pe(Toas  referidas ,  fe  cazar  fem  licença ,  e  ap- 
provaçaó  minha  por  eferito  ;  como  também  aos  filhos  e  filhas  ,  que  do 
feu  matrimonio  provierem. 

Naó  entendo  por  eíta  Ley  revogar  os  tratamentos ,  que  eu  hou- 
ver ordenado  fe  dem  a  algumas  peífoas ,  nem  prohibir ,  que  os  Mili- 
tares continuem  entre  íl  os  tratamentos  que  até  aqui  praticavaó  ,  nem 

o  que  fe  coítuma  dar  ao  Senado  da  Camera  deita  Cidade. 

Ordeno  ,  que  daqui  ao  diante  naó  polfaó  de  modo  algum  acei- 
tar os  tratamentos  acima  referidos  fenaõ  as  peífoas  a  quem  cita  Ley 

reípeclivaiiiente  os  determina  oupcrmitte,  ou  aquellas  a  quem  cu  for 
fervido 
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fervido  concedclles  ou  pcrmittillos  por  cfpecial  ordem  minha  ;  e  que 
ninguém  poíTa  dallos  a  alguma  outra  pellba ,  nem  tratar  de  forte  algu- 

ma por  Excellentiíllmo  ,  ou  Illuítriflimo  ,  ou  Reverendifíimo  mais  que 
as  peíToas  a  quem  acima  fe  determinaô  ou  permittem  refpeclivamente 
cites  tratamentos. 

E  para  que  o  referido  tenha  fua  devida  execução  ordeno  e  man- 
do ,  que  todo  aquelle ,  que  naó  cumprir  e  guardar  inteiramente  em  to- 
do ou  em  parte  o  conteúdo  neíta  Ley ,  fendo  de  qualidade  de  Fidal- 
go até  Cavalleiro  incorra  pela  primeira  vez  em  pena  de  cem  mil  reis, 

metade  para  o  accuiador  ,  e  a  outra  para  cativos  ,  e  naõ  havendo  aceu- 
fador  ou  naó  querendo  cite  aceitar  a  fua  parte  ,  fera  também  para 
cativos ,  e  pela  fegunda  vez  incorra  em  pena  de  duzentos  mil  reis  com 
a  mefma  applicaçaõ  ;  e  fendo  peílba  de  menor  qualidade  incorrerá  pela 
primeira  vez  em  pena  de  vinte  mil  reis  applicados  da  mefma  forte  ,  e 
em  dous  annos  de  degredo  fora  do  Lugar  e  Termo ,  e  pela  fegunda 
em  quarenta  mil  reis  com  a  mefma  applicaçaõ  ,  e  em  cinco  annos  de 
degredo  para  Africa;  e  aquelles  que  naõ  tiverem  bens  com  que  fatif- 
façaó  e  paguem  as  referidas  penas  pecuniárias,  pela  primeira  vez  eíta- 
raó  prezos  dous  mezes  ,  e  pela  fegunda  quatro  ;  as  quacs  penas  naõ 
poderão  fer  moderadas ,  nem  commutadas  por  Juiz  ,  ou  Tribunal  al- 

gum :  e  fendo  os  culpados  comprehendidos  mais  vezes  fe  lhes  imporáõ 
mayores  penas  fegundo  o  arbitrio  do  Julgador ,  tendo  refpeito  à  qua- 

lidade do  tranfgreíior  ,  e  reincidência  na  culpa,  além  das  mais  demonf- 
traçôes  que  eu  julgar  convenientes  ,  e  do  meu  delprazer  ,  que  deve 
fer  para  todos  a  mais  íèníivel. 

E  mando  a  todas  as  Juítiças  deites  meus  Reynos  e  Senhorios, 
que  chegando  à  fua  noticia  que  alguma  peííba  contravem  ao  que  aci- 

ma fica  ordenado  ,  procedaó  contra  ella  condenando-a  nas  penas  lb- 
breditas  ,  c  aos  Corregedores  da  minha  Corte  e  Cazas  da  Supplicaçaõ  , 
c  das  Relações  do  Porto ,  e  Conquiftas ,  e  aos  Corregedores  das  Comar- 

cas ,  e  Ouvidores  dos  Meítrados  ,  e  das  Conquiftas  ,  e  aquaefquer  ou- 
tras Jultiças ,  que  aíTim  o  cumpraõ  ,  e  guardem  ;  porque  de  affim  o  naõ 

fazerem  me  darcy  per  mal  fervido  delles ,  emandarey  proceder  contra 
os  que  niflb  fe  deícuidarem  ;  como  também  mando  aos  Corregedores 
do  Crime  defta  Cidade  ,  e  aos  das  mais  Cidades,  e  Comarcas  ,  e  Ouvi- 

dores dos  Mcítrados  ,  e  das  Conquiftas ,  e  aos  Provedores  nos  lugares 
onde  os  Corregedores  naõ  pedem  entrar  por  Correição  ,  que  nas  Cor- 

reições que  fizerem  perguntem  particularmente  fe  ha  alguns  culpados 
na  tranígreíTaõ  da  prefente  Ley  ,  e  contra  os  que  acharem  procedaõ 
com  todo  o  rigor  delia. 

E  para  que  a  todos  feja  notório  ordeno  a  Jofcph  Vaz  de  Carva- 
lho do  meu  Confelho ,  que  ferve  de  Chanceller  mor ,  que  faça  logo 

publicar  na  Chancellaria  cita  minha  Ley  ,  e  envie  o  treslado  delia  icb 
meu  Sello  ,  e  feu  ílnal  a  todos  os  ditos  Corregedores ,  c  Ouvidores  , 
aos  quacs  mando  ,  que  também  a  façaõ  logo  publicar  em  fuás  Comar- 

cas ,  o  que  também  faraó  es  Provedores  nos  lugares  onde  os  Correge- 
dores naó  puderem  entrar  por  Correição.  Eferegiitará  no  Livro  do 

Regiíto  do  meu  Defembargo  do  Paço ,  e  nos  das  (Jazas  das  Supplica- 
Tom.1V.  Qq  ii  ções 
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coes  ,  e  Relações  do  Porto  ,  e  Conquiftas  ;  e  efta  própria  fe  lançará  na 
Torre  do  Tombo.  Efcrita  em  Lisboa  Occidental  a  vinte  e  nove  de  Ja- 

neiro de  mil  e  fetecentos  e  trinta  e  nove. 

REY. 

Confelho  dado  a  EIRey  D.  Fi/ippe  II.  contra  aCafa  de  Bragan- 
ça,  o(jual  diz  João  Bautijla  Blrago  na  Hiftoria  delia  Difunione 

dei  Regno  di  Portogallo,  livro  2.  pag.  118  úa  imprejjaõ  de  Am- 

sterdão anno  1647,  que  Je  achara  na  Secretaria  do  Conde  Palati' 
no  na  Ungua  Latina ;  porém  que  nao  [abe  fe  era  feito  pelo  Conde, 

ou  por  outrem,  e  o  traduzlo  na  dita  Hi floria  na  Ungua  Italiana, 

Cotjfilitim  d  atum  Pbilippo  II.  Hifpamarum  Regi ,  cum  propter  invafio- 
?iem  ,  #"  occupationem  Regni  Portugallt£  ,  ut  extingueret  Ducem 

Bragantt£ ,  &fiws  confanguineos. 

NuiH,  I9  8»  7VT  ̂ Hus  quidemunquam  ,  vel  Rex  ,  vel  Refpublica ,  vel  Civitas; 
_L ̂J  at  nec  Civis ,  quidem  nullus  ,  aut  bónus  ,  aut  fortis  extitit ,  qui 
non  fenferit  in  acquirendo  potentiam  vicinorum  Principum ,  magnitu- 
dinem  fuam  ,  patriasque  ftabilimentum  ,  vitreque  tranquilitatem  pen- 
dere,  ac  confiftere. 

De  Regno  Portugália?  occupando ,  non  eft  difputandum  ,  patet, 
tanquam  Hifpanicum  Imperij  flmdamentum  ;  moras  inutiles  exuamus, 
occafio  opportuna  in  manibus  eft,  íi  praeterierit ,  innanis  prorfus,  at- 
que  infructuofa  abijt. 

Acquiílta  autem  Luíltania ,  perfacilc  erit  mundi  império  potiri ; 
ncque  ad  acquirendum  rcgnum  ,  aliud  jus  requirendum  eft  ;  folum 
enim  armorum  jus  occupandum  ,  Brigantiíe  Duces  legibus  dimicent, 
íitquc  potius  gladius  ,  quam  lex  ,  iftius  imperij  fundamentum  ,  & 
inftrumentum. 

Hifpania  in  unum  corpus  cum  Portugália  redacla  perfacilc  erit 
Germaniam  infraenare ,  Galiam  íubjugare ,  Claílem  Anglicam  attenua- 
re  ,  &  Septentrionalibus  populis  ,  íc  facere  formidabilem.  Sic  Veftra 
Majeftas  potentem  mundum  libere  circum  navigaturum  ,  Colónias  de- 
ducluram  ,  terras  fubjugaturam  ,  ncgotiationes  máximas  exercituram ; 
ac  dcnique  quidquid  império  dignum  fiíerit,  íibi  acquiíituram.  Qiiod 
quamvis  factum  nimis  arduum  videatur,  inftantibus  legibus,  nunquam 
tam  opportunum  ,  quam  tempore  in  ifto. 

Occupatum  Rcgnum  ,  nec  fubfidia  ,  nec  tributa  •,  immo  nec  fuf- 
picio  illorum  mcntibus  ingerenda  ,  potius  omnc  genus  libcrtatis ,  fa- 
ciendus  eft  rumor  ,  led  prxíidia  Hifpanica  per  munitas  Civitates  ,  cum 
íumma  cclcritate  difponenda. 

Deinde  cum  Brigantix  Duces  íimularc  ,  &  fub  fpecic  benevolen- 
tia:  illos  traclare,  &poftca  cum  íuis  conlanguincis  in  ieminc  extinguc- 
re :  reliqui  nobiles  y  &  fcroccs  iftius  Rcgni ,  alio  transferendi  iub  fpç- 

cie 
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cie  contra  aliqucm  longinquum  hoftem  ,  bcllandi ,  quò  tandem  maxi- 
nie  Luíitania  debilitabitur  ,  &  certe  à  populo  ,  qui  fumme  Hifpanos 
odit ,  melius  tale  tlibutum  ,  quam  numos  exigere  :  id  quod  non  íblum 
Regi  utilius ,  íed  ,  &  populo  magis  acceptum  ,  &  conveniens  ;  nam 
quos  invaferis ,  niíi  primo  uíu  oppreíTcris  in  dies  denuo  fefe  reficiunt, 
&  reftaurant  vires.  Hoc  tibi  potentiííime  Monarcha  dico  ,  &  íi  Abfa- 
lon  coníilio  Achitophelis ,  fubito  victoriam  ,  quam  in  manibus  habe- 
bat,  proíecutus  fuiífet  ,  judseam  invaíiíTet  ;  propterea  ,  inquam  ,  ut 
Lufitanos  obtineas ;  aut  primo  impetu  delendi  ,  aut  extra  natale  íb- 

lum eliciendi  íunt. 

Opportet  Veftra  Maj  citas ,  quendam  confanguineum  Regni  Gu- 
bernatorem  facere ,  quo  extranei  alliciantur ,  &  proprij  fubditi  Regia 
pra:f jntia ,  &  authoritate  animentur ,  quemadmodum  Cadmos  poít  mui- 

tos luorum  occifos  ,  defenforis  ferpentis  fontem  petijt. 
Regnum  per  aliquos  paucos  annos  ,  feliciter ,  &  tranquiliter  vi- 

vat ;  ut  qui  prius  Hifpanis  inimici  erant ,  videntes  tam  mite  ,  &  felix 
eorum  dominium  ,  intra  Hiípaniam  ,  quocumque  modo  demum  fieri 
poíTit  ijdem  conjungi,  &  incorporari  exoptent.  Bragantise  dnmus  fub 
quodam  titulo  dividatur ,  comercia,  &  matrimonia  externa,  illos  opor- 

tet vi  tare.  Intra  Hiípaniam  ,  quocumque  modo  domum  íieri  poífít , 
non  in  Portugália  nubant ,  mulier  enim  maritum  amans  facile  cedit. 
Epifcopi ,  &  eccleíiarum  eorum  filij  officio  fungant ;  nullo  modo  mi- 
litaribus  offieijs  fe  exerceant ,  &  intra  Hifpanias  fines  claudantur.  In- 

ter illos ,  &  próceres  Regni  difeordix  funt  feminandas  ,  quo  magis  in- 
ter inimicos  creícat  dilcordia ,  inter  fuos  vero  concórdia.  Inter  caste- 

ros  nobiles ,  &  divites  ,  ut  difeordes  inter  fe  íint  procurandum  ;  qui- 
que rebus  Hifpanicis  favent  premio  ,  &  honore  munerandi ;  unde  in- 

ter fe  odium ,  &  verfus  Hiípaniam  amorem  crefeere  oportet  \  deinde 
ij  ,  qui  reliqui  íunt  ,  prout  oportet  ,  extinguendi  funt  ,  ficut  dixi  \ 
tamen  ante  omnia  omnis  íanguis  ilíorum  Regum, 

Poftremo  ubi  jam  fra£H  fuerint ,  &  infirmi ,  ab  omnl  munere  pu- 
blico ,  illos  intra  Regnum  extrahere ,  &  omnes  praxipuas  dignitates , 

tam  ad  feculare  ,  quam  ad  eccleíiam  pertinentes  ad  Hifpanos  transferre, 
íicque  tota  Hifpania  erit  unum  corpus  pacificum  ,  &  fecurum  5  quam 
Deus  Optimus  Maximus  confervet  itabilem ,  &  tranquiilam. 

Te/lamento  do  Duque  de  Bragança  D.  JoaÕ  I.  do  nome,     EJlá  no 

*     Cartório  d  1  Cajá  aut hen tico  ,  donde  ocopky. 

EM  nome  da  Santiííima  Trindade  Padre,  Filho,  e  Spiritu  Santo  c^Ufll.  19  9 
da  Glorioza  Virgem  Maria  noíla  Senhora.     Eu  dom  João  Duque        .  ,, 

de  Bragança  e  deBarcellos  &c.    faço  meu  Teftamento  para  que  valha      I  l  '    '    >' 
como  tal  ou  como  Coiiciílo  ,  e  qualquer  outra  ultima  vontade  como 
melhor  cm  direito  valler  poíTa  ,  na  forma  feguinte. 

Primeiramente  emcoinendo  minha  alma  a  Deos  que  a  criou  cre- 
miq  ,  e  peço  a  Virgem  nolfa  Senhora  e  a  todos  Santos  fejaó  meus  in-» 
terceífores  diante  fua  divina  juítiça  para  alcançar  perdão  de  minhas 
culpas  e  peccados.  A  Sc- 
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A  Senhora  dona  Catherina  peço  ,  que  feja  minha  Teítamenteira, 

ecfcolha  o  lugar ,  que  lhe  parecer  conveniente  para  minha  icpultura. 
Tnftituo  todos  meus  filhos  por  meus  herdeiros  cada  hu  em  fua 

legitima:  c  a  minha  terça  deixo  ao  Duque  deBarcellos  meu  filho  aíE 
como  meu  pai  me  deixou  a  lua. 

Quizera  aqui  fazer  muitas  lembranças  aElRey  meu  Senhor  dos 
muitos  ferviços  ,  que  tenho  feito  à  Coroa  deites  Reynos  e  das  grandes 
defpezas ,  que  niílb  fiz  com  que  foi  forçado  vender  hua  grande  par- 

te das  rendas  de  meu  citado  :  e  quifera  lembrar  a  Sua  Mageítade  as  mui- 
tas rezois  que  tem  para  fazer  grandes  mercês  e  honras  a  Senhora  do- 
na Catherina  ,  e  a  eíta  caía  e  todos  noflbs  filhos  mas  nem  tenho  tem- 
po para  o  fazer  ,  nem  cuido  ,  que  he  necefTario  ípor  quantas  vezes  o  fi- 

zemos e  porque  Sua  Mageítade  jfabe  bem  tudo  o  que  lhe  eu  poderá  di- 
zer :  fomente  lembro  a  Sua  Mageítade  o  grande  defemparo  ,  em  que 

fiquariaó  meus  filhos  fe  lhe  faltaífem  as  mercês  ,  que  S.  Mageítade  nos 
deve  fazer  e  nos  efperamos  de  fua  grandeza  com  as  quaes  fe  poderia 
çonfolar  a  Senhora  dona  Catherina  e  elles  fe  criariaó  para  fervirem  a 
Sua  Mageítade  e  ao  Príncipe  meu  Senhor  com  a  lealdade  ,  com  que  o 
eu  íempre  fiz  ,  e  fer  certo ,  que  elles  faraó  milhòr  ,  que  toda  outra 
peflba  pois  haó  de  fer  criados  com  a  prudência  da  Senhora  dona  Ca- 

therina e  no  muito  amor,  que  ella  tem  a  Sua  Mageítade  ,  e  a  Sua  Al- teza. 

Peço  a  Sua  Mageítade  me  faça  mercê  de  aver  por  bem  que  a  Se- 
nhora dona  Catherina  governe  minha  caía  ,  ate  que  o  Duque  meu  fi- 

lho tenha  idade,  que  a  ella  eaSua  Mageítade  parecer  conveniente  pa- 
ra a  governa]- ,  e  que  para  iflb,  lhe  mande  Sua  Mageítade  paíTar  as  pro- 

vifoins  neceífarias. 
A  Mageítade  daEmperatriz  e  ao  Senhor  Cardeal  peço  por  mercê 

queiraó  lembrar  a  Sua  Mageítade  quanta  mais  razão  ha  agora  para 
naó  tardar  mais  com  a  repoíta  dascoufas  que  a  Senhora  dona  Catheri- 

na lhe  pede ,  pois  nunqua  foraõ  taó  ncccíTarias  para  fua  coníblaçaõ  : 
e  porque  eítes  ofíicios  iaó  próprios  de  Sua  Mageítade  ,  e  de  Sua  Alteza 
tenho  por  muj  certo  que  me  faraó  eíta  mercê  íem  mais  inítancia. 

A  Senhora  dona  Catherina  peço  por  quanto  me  quer  c  quanto 
fabe  que  lhe  eu  quero  que  modere  o  fentimento  deita  minha  abfencia 
quanto  for  poflivcl  lembrando-fe  da  obrigação  de  noíTa  natureza  ,  e 
da  certeza  da  fé ,  com  que  eipero  de  nos  vermos  no  ceo ,  para  nelle 
nos  amarmos  fem  fim  ,  e  íem  mais  medo  da  morte  :  e  que  me  faça  mer- 

cê de  procurar  muito  fua  laude  e  vida  para  remédio  de  ncíTòs  filhos 
porque  eu  vou  muito  confiado  cm  Dcos,  ena  prudência  e  amor  ,  com 
que  lho  Sua  Excellencia  ha  de  bufear  que  lho  dará  qual  eu  dezejo  e 
naó  lhe  lembro  ,  que  naó  coníinta  caiarem  compeílbas,  que  fejaõ  me- 

nos que  elles  :  porque  íej  bem  o  que  ella  niíto  ha  de  fazer.  Sinto 
nalma  naó  ter  tudo  o  que  eu  quifera,  e  deíejava  deixarlhe  para  leu 
ferviço  ;  mas  confi o  do  Duque  de  Barcellos  ,  que  a  fervira  fempre  co- 

mo deve,  c  lhe  procurara  todas  asconíblaçoins  ,  cirando  que  fe  cumpra 
inteiramente  o  contrato  do  feu  dote.  E  porque  fej  o  amor  que  Sua 
Excellencia  tem  ao  Duque   noílo  filho ,    eftou  certo  ,  que  folgará  de 

aceitar 
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aceitar  o  trabalho  de  governar  eíla  cafa ,  até  quando  lhe  parecer  tem- 
po de  o  Duque  o  tomar. 

Ao  Duque  meu  filho  lanço  mil  bençoins  e  para  delias  ter  o  frui- 
to ,  que  fe  pode  efperar  lhe  peço  ,  e  mando  ,  que  íirva  fua  maj  em 
toda  a  vida  com  a  major  veneração  que  for  poílivel  ,  procurandolhe 
todas  as  confolaçoes  e  goítos  ,  como  merece  o  grande  amor  ,  que  lhe 
temos  e  que  le  lembre  que  fiqua  por  paj  de  fuás  Irmãs  ,  e  Irmãos  ,  pa- 

ra que  loguo  dagora  lhe  comece  a  procurar  feu  remédio  por  todos  os 
meyos  convenientes  feguindo  em  tudo  o  parecer,  e  vontade  de  fua  maj, 
porque  em  nenhua  couía  pode  fazer  mais  ferviço  a  Deos  nem  ganhar 
mais  honra,  nem  ha  outra  com  que  me  poífa  paguar  o  que  lhe  que- ro. 

Ouvera  de  começar  por  ifto  mas  o  tempo  e  a  preíTa  me  fez  pre- 
verter  a  ordem  ,  lembro  ao  Duque  meu  filho  e  a  todos  feus  Irmãos  a 
obrigação  ,  que  tem  ao  ferviço  delRej  meu  Senhor,  e  do  Príncipe  meu 
Senhor,  que  he  tanto  major,  que  a  de  todos  os  mais  VaíTallos  de  Sua 
Mageítade ,  e  de  Sua  Alteza  quanta  he  a  differença  que  elles  tem  da 
outra  gente  para  que  conforme  a  iílo  naó  coníintaó  ,  que  outrem  íir- 

va a  Sua  Mageítade ,  e  a  S.  Alteza  com  mais  amor  nem  com  mais  con- 
tinuação ,  que  elles. 

A  minhas  filhas  lembro  ,  e  mando  que  tenhaõ  a  fua  Maj  o  amor, 
e  obediência  ,  que  devem  ao  que  lhe  nos  temos ,  feguindo  em  tudo 
fua  vontade  como  eu  confio  que  faraó  pois  fabem  ,  que  lhe  ha  de  ef- 
coíher  e  procurar  o  milhor.  E  o  mefmo  mando  a  meus  filhos  e  que  to- 

dos íirvaó  ,  e  amem  ao  Duque  feu  Irmaó  para  lhe  merecerem  fazer  por 
elles  o  que  eu  dezejo. 

Ao  Duque  emeomendo  todos  meus  Criados  e  porque  naô  poíTo 
tratar  delles  nem  doutras  coufas  mais  particularmente  peçolhe  que  fe 
lirva  de  todos ,  e  os  agaíalhe  e  lhe  faça  mercê  em  todo  tempo  porque 
em  todos  me  ferviraó  e  acompanharão  com  muito  amor,  e  fej  certo, 
que  naó  poderá  tomar  outros  de  novo  ,  que  lho  tenhaó  taó  grande 
como  os  que  agora  tem,  pois  eítes  oviraó  nafcer ,  e  crefcer  ,  ealgus 
delles  o  ferviraó  em  Berbéria  ,  e  outros  o  acompanharão  na  batalha  ,  e 
os  mais  lhe  procurarão  e  dezejaraó  fua  liberdade,  e  acrefeentamento , 
e  clie  tem  viíto  como  me  ferviraó  ate  agora  ,  ea  conta  que  eu  fazia 
década  hum,  e  a  meus  Criados  roguo ,  e  emeomendo  ,  que  firvaó  a 
Senhora  dona  Catherina  milhor  ainda  do  que  o  faziaó  em  minha  vida, 
porque  efte  he  o  mor  ferviço  que  me  podem  fazer ,  e  ao  Duque  meu 
fdiio  e  lembro  a  todos  ,  e  mando,  que  fervindo  a  meu  filho  procurem 
rnerecerlhe  as  mercês,  que  lhe  eu  peço  que  lhes  faça  e  tendo  por  cer- 

to ^ que  fará  como  eu  fizera  fe  vivera  e  poderá  mais  :  porque  a  todos 
tenho  muito  amor,  c  conheço  bem  o  com  que  cada  hum  delles  me Iene. 

Ao  Duque  lembro  a  obrigação  que  lhe  fiqua  de  fer  fempre  agra- 
decido aaspeflbas,  que  nos  moítraraó  amor  ,  e  nos  ajudarão  nosW cahios  paíTadns  :  e  porque  ellc  fabe  bem  o  que  devemos  a  dom  Rodri- 

guo  de  Lemcaítro  ,  ao  Comendador  mor  e  a  dom  João  de  Bragança 
meus  primos ,  naó  tenho  para  que  lhe  fazer  diílò  mais  particular  lem- brança 
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branca  nem  doutras  peíToas  particulares  porque  elle  fabe  quais  faó  ,  e 
a  Senhora  dona  Catherina  lhas  lembrará  quando  for  necefTario. 

Eu  procurei  pagar  minhas  dividas  e  fiz  niííb  o  que  pude  com- 
forme  ao  tempo  e  nececidades  delle  muitas  ficaó  por  pagar.  Rogo  mui- 

to aos  credores  que  me  perdoem  naó  lhes  ter  pagos :  e  peço  ao  Duque 
e  a  Senhora  dona  Catherina  que  dem  a  melhor  ordem  que  for  poííivel 
para  fe  pagarem  com  a  mór  brevidade  que  poder  fer ,  e  fazendo  Sua 
Magcílade  as  mercês  ,  que  efperamos  queria  que  iflo  foíTe  a  primeira 
co ufa  que  fe  íizeíle. 

Quando  EIRej  dom  Sebaíliaó  meu  Senhor  que  Deos  tem  paf- 
fou  em  Africa  tinha  cu  ordenado  fazer  meu  teílamento  mas  cuido 
que  o  naó  acabej  nem  fe  afinou  nem  approvou  :  mas  eítava  eferita  a 
mor  parte  delle  da  letra  de  Balthafar  Rodriguez  meu  Secretario :  achar- 
felia  no  eferitorio  das  doaçoins  ali  ha  muitas  lembranças  de  meus  def- 
cargos  e  das  couías  da  Tapada  principalmente  vejafle  tudo  ,  e  defen- 
carrefíueire  minha  confeiencia. 

Para  a  jornada  de  Africa  tomei  dinheiro  das  arcas  dos  orfaós  de 
minhas  terras  com  licença ,  c  provifió  de  Sua  Alteza,  algum  tenho  já 
pagiio  :  queria  que  fe  paguaíle  loguo  o  que  falta  por  fer  coufa  de  or- faós. 

Naó  foi  ate  agora  poílível  acabar  de  comprir  os  teMarrentos  de 
meu  pai  e  maj  nem  os  do  Senhor  dom  Duarte  e  dal-Tantc  minha  Se- 

nhora. Peço  a  Senhora  dona  Catherina  ,  que  alem  de  zello  ,  que  elía 
porfi  fempre  niífo  teve,  me  faça  mercê  de  por  amor  de  mjm  procurar 
que  fe  cumpraó  com  toda  diligencia,  e  ao  Duque  meu  filho  mando, 
que  faça  niííb  tudo  o  que  em  elle  for  porque  f  qua  agora  eíla  obri- 

gação fendo  fua  própria. 
Eu  tenho  feito  merce  a  alguns  criados ,  e  a  outras  peíToas  de  Co- 

mendas e  ofricios  ,  que  ja  cílaó  vaguos  eílas  mercês  fe  haó  de  cumprir 
porque  foraó  feitas  e  ouveraó  effeito  em  minha  vida.  Outras  tenho  lei- 

to para  quando  vagaíTem  peço  ao  Duque  que  as  cumpra  inteiramente  e 
que  mande  correr  e  em  as  eímolas  de  trigo  ,  que  tenho  dadas  ,  porque 
por  elles  lhe  faça  Deos  fempre  grandes  mercês.  Lembro  ao  Duque  o 
gaito  c  dcípeza  com  que  pus  as  coufas  da  Capella  no  eílado  em  que 
fiquaó  e  o  muito  ferviço  de  Deos  com  que  nclla  fe  celebram  os  officios 
divinos  de  que  também  fe  feguc  reputaçam  e  authoridade  deita  caía. 
E  aíli  como  efpero  delle ,  que  fempre  fera  muito  zelofo  do  culto  di- 

vino aíli  confo  que  folgara  de  favorecer  as  crulas  da  Capella  eque 
procurara  de  errei  tu  ar  aspençoes  que  ainda  naó  cuveram  eíreito  aíli  da 
fabrica  como  da  diírribuiçam. 

A  principal  obrigaçam  do  Duque  meu  f  lho ,  como  Senhor  das 
terras  de  leu  eílado  ,  he  adajuíliça,  e  bom  governo  de  ieus  vallallos, 
ella  lhe  encomendo  ,  que  faça  guardar  nellas  inteiramente  provendo 
fempre  de  meniílros  de  que  pefia  f  ar  que  o  laçam  c  que  defencane- 
guam  fua  concicncia. 

Sempre  defejei  fervir  a  Duquefa  minha  Senhora  e  nunqua  o  tem- 
po mo  deixou  lazer  como  quifera  :  finto  muito  naó  poder  comprir 

çíle  meu  defejo  c  o  que   tinha  de  ver  a  Senhora  dona  Ilabel  minha 

Irma 
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Irmã  no  eftado  que  ella  merece  :  e  peço  a  Senhora  dona  Catherina 
que  me  faça  mercê ,  e  ao  Duque  mando  que  em  tudo  o  que  Te  cí.ere- 
oer  tratem  de  fuás  coufas  como  eu  fizera  e  deíejava. 

Ao  Arcebifpo  e  ao  Conde  meus  ihios  e  ao  Comendador  mor  ,  ea 
meus  primos  peço  muito  que  me  façam  mercê  de  procurar  fempre  to- 

das as  conlòlaçoes  a  Senhora  dona  Catherina  e  de  aconfelharem  fem- 
pre e  ajudarem  ao  Duque  de  Barcellos  com  as  mercês  que  fempre  me 

fizeraó  que  elle  fabera  conhecer ,  e  fervi r  como  deve ,  lembrandoíTe 
todos  do  grande  amor  ,  que  fempre  lhe  tive  ,  e  a  obrigação  que  tem 
a  efta  caza  ,  que  naõ  faltara  nunqua  no  que  fe  oírerecer  de  feu  fervi- 

E  porque  eu  tinha  feito  eftas  lembranças  na  Cidade  deLixbca 
e  depois  diflb  me  refpondeo  EIRey  meu  Senhor  diiferente  do  que  eu 
efperava  e  efpero  de  Sua  Mageltade  a  Senhora  D.  Catherina  peílb  e 
lembro  que  faça  fobre  efta  repoíta  o  que  lhe  parecer  ,  porque  eu  en- 

tendo que  Sua  Mageltade  ade  milhorar  cemo  he  rezaó ,  e  nos  lhe  me- 
recemos. 

Pofto  que  digo  atras  que  a  Senhora  dona  Catherina  governe  mi- 
nha caza  até  o  Duque  de  Barcellos  meu  filho  ter  a  idade  que  a  ella  e 

a  EIRej  meu  Senhor  lhe  parecer  para  tomar  o  governo  delia  ,  com  tu- 
do digo  e  declaro  que  minha  vontade  he  que  a  tenha  e  governe  ate  o 

Duque  fer  de  idade  de  dezoito  annos  e  aíli  o  peço  a  Sua  Mageftade , 
e  a  Sua  Excellencia  ,  e  por  aqui  ej  por  cerrado  e  concluido  efle  meu 
teítamento  e  quero  que  tenha  força  e  vigor  no  melhor  modo  que  pu- 

der fer  e  mandei  ao  Licenciado  Áífcnfo  de  Lucena  defembargador  de 
minha  caza  que  efcreveíle  elle,  eoaífinaíTem  como  teftemunhas.  An- 

tão de  Oliveira  Veador  da  Senhora  dona  Catherina  ,  Luis  Gonçalves 
de  Menefes ,  Niculao  de  Andrade  ,  Gonçallo  Gomes  ,  Eftevaó  Ribei- 

ro ,  Rodrigo  Rodrigues,  o  Doutor  Gaípar  Mendes,  e  o  Licenciado 
António  André  ,  em  Villaviçofa  a  vinte  e  dous  dias  de  Fevereiro  de 
mil  e  quinhentos  e  oitenta  e  três  annos. 

O  DUQUE. 

Affcnfo  de  Lucena,  a  Antão  de  Oliveira  de  Azevedo.  s Efievao  Ri- 
beiro Paílbs.  a  Nicolao  de  Andrade,  a  Gonçalo  Gemes.  s=j  Luiz 

Gonçalves  de  Menezes.  ^  O  Licenciado  António  de  Andrade.  =;  O 
Doutor  Gafpar  Mendes. 

Saibaó  quantos  eíte  publico  inítrumento  de  aprovaífaó  de  teíta- 
mento  ferrado  virem,  que  no  armo  do  nafeimento  dcncílb  Senhor  Je- 
fu  Chriiio  de  mil  c  quinhentos  eoutenta  c  três  annos  aos  vinte  edeus 
dias  domes  de  Fevereiro  do  dito  anno,  nos  PaíTos  do  Duque  neíla  Vil- 
laviçoza ,  citando  ahi  o  dito  Duque  D.  Joaõ  noíío  Senhor  doente,  c 
laníado  em  cama  ,  e  com  todo  feu  perfeito  juizo  ,  f  zo  ,  c  entendimen- 

to ,  quanto  noífo  Senhor  nelíe  poz ,  fegundo  pareceo  a  mim  TabaliaÔ, 
e  teftemunhas  abaixo  nomeadas  ,  em  cuja  prezença  elle  âcu  das  íuas 
maes  às  minhas  efle  papel ,  dizendo  que  era  feu  folemne  teftamento 
lerrado  ,  que  lho  fizera  o  Licenciado  AfFoníb  de  Lucena  à  iua  vcnia- 

Tom.  IV.  Rr  de, 
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de  ,  e  dictamento  ,  aílinado  por  elle  ,  todo  da  fua  letra  do  dito  Licen- 

ciado ,  e  aflínado  por  elle  dito  Senhor  ,  e  que  o  aprovava  por  bom  , 
firme  ,  e  valiozo  ,  por  fer  da  fua  ultima  ,  e  derradeira  vontade  ,  e  manda 
que  em  todo  ,  e  por  todo  fe  cumpra  inteiramente  ,  como  fe  nelle  con- 

tem ,  por  fer  de  todo  contente  ,  e  o  aver  por  ferviço  de  Deos  ,  e  def- 
cargo  de  fua  confciencia  ;  e  por  efte ,  diíTe  ,  eme  avia  por  quebrados  , 
e  aniquilados  ,  e  de  nenhu  vigor  todos  os  mais  teftamentos  ,  mandas  , 
e  Codicillos ,  que  antes  defte  tenha  feitos  ,  e  que  efte  fó  quer ,  e  man- 

da ,  que  fe  cumpra  ,  como  fe  nelle  contem ,  com  huas  lembranças  ,  que 
juntamente  com  efte  fe  acharão,  eferitas  da  letra  deBalthezar  Rodri- 

gues ,  que  Deos  tem  ,  Secretario  de  Sua  Excellencia  ,  e  fobfcritas  pe- 
lo dito  Licenciado  Affonfo  de  Lucena ,  aíTinadas  pelo  Duque  de  Bar- 

cellos  com  fete  teftemunhas  ,  eferitas  em  trinta  e  finco  meyas  folhas  de 
papel ,  contando  a  em  que  as  ditas  teftemunhas  aífináraõ  ;  o  qual  tef- 
tamento ,  e  lembranças  eu  Tabaliao  tomei  da  fua  maõ  ,  e  o  aprovej  no 
modo  ,  e  maneira  ,  que  em  direito  mais  valer  ,  e  o  ferrei,  e  cozi  ao 
redor ,  e  o  aliciei  com  quatro  felios  de  lacre  do  finete  de  Sua  Excellen- 

cia. E  o  dito  teftamento  vaj  eferito  em  fete  meyas  folhas  de  papel 
comefta,  em  que  fe  acabou.  Teftemunhas-,  que  a  todo  fòraô  prezen- 
tes ,  o  Licenciado  Affonfo  de  Lucena  ,  que  pelo  Duque  noíTo  Senhor 
affinou  a  feu  rogo  ,  por  Sua  Excellencia  lho  mandar ,  e  Antaó  de  Oli- 

veira de  Azevedo  ,  Veador  da  Senhora  D.  Catharina  noíTa  Senhora  ,  e 
Luis  Gonfalves  de  Menezes ,  Veador  da  Caza  de  Sua  Excellencia  ,  e 
Chriftovaó  de  Brito  ,  c  Dom  Chriftovaó  de  Noronha  ,  feu  Camareiro 
mor,  e  Niculao  de  Andrade,  e  Eftevaó  Ribeiro,  e  Rodriguo  Rodri- 
guez ,  e  Gonfallo  Gomes ,  e  Belchior  Rodriguez  ,  e  outros  muitos.  Eu 
António  Cordeiro  publico  Tabaliao  das  notas  ,  e  judicial  na  dita  Villa 
pelo  dito  Senhor  o  eferevi ,  e  aífinei  em  publico. 

António  Cordeiro  publico  Tabaliao  -3  Aílino  por  o  Duque  no£- 
fo  Senhor  ,  por  Sua  Excellencia  mo  mandar ,  Affonfo  de  Lucena,  tá 
Antaõ  de  Oliveira  de  Azevedo.  s=!  Luis  Gonfalves  de  Menezes,  sj  Ni- 

culao de  Andrade.  z=i  Eftevaó  Rodrigues  Rapozo.  53  Belchior  Rodri- 
guez. a  Rodriguo  Rodrigues.  =J  Dom  Chriftovaó  de  Noronha.  =3 

Chriftovaó  de  Brito  Pereira,  s^  Gonfallo  Gomes. 
Saibaó  quantos  efte  publico  inftrumcnto  de  abertura  de  tefta- 

mento ferrado  virem  ,  que  no  anno  do  Nafcimento  de  Noffo  Senhor 
Jefu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  oitenta  e  três  annos  aos  vinte  e 
dous  dias  do  mes  de  Fevereiro  do  dito  anno ,  em  Villa  Viffoza  nos  Paf- 
fos  do  Duque  de  Bragança  noffo  Senhor ,  eftando  ahi  prezente  o  Li- 

cenciado Lopo  de  Abreu  Caftellobranco  Juiz  de  Fora  na  dita  Villa 
pelo  dito  Senhor ,  perante  elle  pareceo  o  Licenciado  Affonfo  de  Lu- 

cena., e  dicc ,  que  o  Duque  D.Joaó  noffo  Senhor  era  falecido,  eque 
fizera  efte  feu  teftamento  ferrado,  que  logo  aprezentou  ao  dito  Juiz, 
que  lhe  requeria  o  abriffe,  e  mandaííe  cumprir;  c  por  fer  em  prefertça 
cio  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barccllos  Tg  noffo  Senhor  D.  Thcodo- 
zio  :  por  Sua  Excellencia  foi  mandado  ao  dito  Juiz,  que  abriffe  o  di- 

to teftamento  ,  eviffe  a  forma  ,  cm  que  eftava  ,  c  lhe  dcffe  fua  autori- 
dade ordinária.  E  logo  elle  Juiz  perante  mim  Tabaliao  ,  c  teftemu- 

nhas 
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nhãs  abaixo  nomeadas,  tomou  o  dito  teítamento  ferrado,  eeftaya  co- 
zido com  hua  linha  branca  dobrada  ,  e  envolto  em  htía  folha  de  papel, 

e  ferrado  ,  e  lacrado  com  quatro  fellos  de  lacre  do  fmete  de  Sua  Exccl- 
lencia ,  e  a  qual  folha  de  papel  era  folta ,  fem  ter  mais  efcrito ,  que  o 
titulo  de  fer  o  dito  tellamcnto  do  dito  Senhor  Duque  D.  Joaó  noílb 
Senhor  ,  e  o  final  razo  de  mim  Tabaliaó  ,  que  fiz  a  aprovaíTaó ,  e  o  fer- 

rei ;  e  logo  o  dito  Juiz  tomou  o  dito  Teítamento  ,  e  por  fua  maó  o 
defcozeo  ,  e  abrio  todo  que  eftava  cozido  juntamente  com  a  dita  fo- 

lha da  maneira  declarada  ;  e  achou  ,  que  o  dito  teítamento  citava  efcri- 
to  em  finco  meyas  folhas  de  papel ,  aílinado  pelo  Duque  D.  Joaó  nof- 
fo  Senhor ,  que  Deos  tem  ,  com  oito  teftemunhas  aílinadas  ao  pê  del- 
lc,  e  eftava  todo  efcrito  da  letra  do  Licenciado  AfYonfo  de  Lucena, 
do  Dezembargo  do  dito  Senhor  ,  e  naÓ  tinha  borradura ,  nem  vicio  al- 

gum ,  nem  couza  ,  que  duvida  fizefle  :  E  aífim  mais  eílava  aprovado 
por  mim  Tabaliaó  ,  aílinado-  de  meu  final  publico ,  com  nove  teítemu- 
nhas  ,  a  fora  o  final  do  dito  Licenciado  Affonfo  de  Lucena ,  que  aííi- 
nou  pelo  dito  Senhor  Duque  D.  Joaó  ,  que  Deos  tem  ,  por  lho  man- 

dar \  e  aífim  a  dita  aprovaíTaó  naó  tem  couza  ,  que  duvida  faíla  ,  por 
eftar  fem  entrelinha  ,  nem  borradura  ,  nem  couza  duvidoza.     E  aífim 
mais  eftavaó  cozidas  com  o  dito  teítamento  juntamente  huas  lembran- 

ças ,  que  o  dito  Senhor  Duque  D.  Joaó  tinha  feito  para  fazer  feu  tef- 
tamento  ,  quando  EIRey  D.  Sebaítiaó  palfou  em  Africa ,  eora  man- 

dou por  efte  feu  teftamento ,  que  fe  comprilfem  ,  como  feu  mefmo 
teftamento  ,  e  como  parte  delle ;  as  quaes  lembranças  eftavaó  efcritas 
em  trinta  e  finco  meyas  folhas  de  papel  com  a  derradeira  efcrita  de  hua 
banda  fó  em  que  eftava  aílinado  o  dito  Senhor  Duque  D.  Theodozio 
noílb  Senhor ,  com  fete  teftemunhas  ahi  aílinadas  abaixo  do  finai  do 
dito  Senhor.    E  eftavaó  todas  efcritas  da  letra  de  Balthezar  Rodriguez, 
que  Deos  tem  ,    e  fobfcritas  pelo  Licenciado  AíFonlb  de  Lucena ,  e 
naó  tinhaó  coufa  que  duvida  fizeífe :  as  quaes  lembranças  eílavaó  apro- 

vadas ,  e  cozidas  ,  e  afeladas  juntamente  com  o  dito  Teítamento  ,  e  por 
fer  todo  vifto  pelo  dito  Juiz ,  e  contadas  as  folhas  por  elle ,  e  eftava 

todo  faó,  e  bom  ,  e  limpo  ,  fem  couza,  que  fizefle' duvida ,  elle  Juiz ouve  por  publicado  o  dito  Teítamento  ,  e  mandou  ,  que  fe  compriíle 
na  forma  em  que  eftava  ,  para  o  que  deu  fua  autoridade  ordinária  ,  e 
delle  cu  Tabelião  fis  efte  inítrumento  de  abertura  de  Teftamento ,  oue 
o  dito  Juiz  aííinou  ,  fendo  prezentes  por  teftemunhas  ,  o  Licenciado 
Diogo  Caldeira  ,  Ouvidor  da  Caza  ,  e  Correição  do  dito  Senhor  ,  e  o 
Doutor  Felis  Teixeira  do  feu  Dezembargo  ,  e  Gomes  Soares  ,  e  Antó- 

nio de  Villa  Lobos  Tabaliaes  ,  e  Rodrigo  Rodriguez ,  e  Eftevaó  Ri- 
beiro ,  moradores  nefta  Villa  Viííbza  ;   eeu  António  Cordeiro  Taba- 

liaó ,  o  elerevi.    Lopo  de  Abreu  Caftellobranco.   f=:  Doutor  Feliz  Tei- 
xeira,  t:  Caldeira.    es  Rodrigo  Rodriguez.  t—  Eftevaó  Rodrigo  Ra- 

pozo.  £=:  António  de  Villa  Lobos.     E  aberto  logo  o  dito  Teftamen- 
to ,  como  dito  he  ,  o  dito  Juiz  o  tomou  juntamente  com  as  ditas  lem- 

branças ,  da  maneira  ,    que  fica  declarado  ,  entregou  tudo  ao  Duque 
D.  Theodozio  noflb  Senhor,  para  que  o  entregaííc  a  Senhora  D.  Ca- 
therina  noífa  Senhora  ,  fua  IVÍaj  ,  como  a  teftamenteira ,  que  hera   do 

Tom.  IV.  Rr  ii  dito 
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dito  Senhor  D.  João  ,  que  Deos  tem  ,  e  teftamenteira  deite  Teítamen- 
to,  e  mandou  a  mim  Tabaliaõ  fizelTe  efte  termo,  que  aííinou ,  fendo 
prezentes  as  ditas  teítemunhas,  e  o  dito  Senhor  aííinou  aqui.  Antó- 

nio Cordeiro  Tabaliaõ  o  efcrevi. 

O  DUQUE. 

Lopo  de  Abreu  Caítellobranco.  és  O  Doutor  Feliz  Teixeira,  ti  Ro- 
drigo Rodrigues.  —  António  de  ViUa  Lobos.  £3  Caldeira,  ts  Eítevaô 

Ribeiro  Rapozo. 

JESUS  MARIA. 

Coníiderando  eu  D.  Joaõ  Duque  de  Bragança  e  de  Barcellos  &c. 
a  obrigação  que  todos  os  Chriftaós  tem  dedifpor  defua  Alma  em  tem- 

po que  com  mais  inteiro  entendimento  o  poliam  fazer  ,  e  em  efpecial 
os  que  tem  tais  obrigações  como  eu  tenho  ,  e  em  tempo  que  vou  fer- 
vir  EIRey  meu  Senhor  neíta  empreza  dafryqua  aonde  os  acontecimen- 

tos de  guerra  nam  ham  de  fazer  exeiçam  de  peífoas ,  querendo  tratar 
dos  defeargos  de  minha  conciencia  encomendo  primeiramente  minha 
Alma  e  entendimento  a  Santiílima  Trindade  Padre ,  e  Filho  ,  e  Spirito 
Santo  em  que  firmemente  creyo ,  e  à  gloriofa  Virgem  Maria  noíla  Se- 

nhora a  que  tomo  por  interceçora  ,  e  por  cujos  merecimentos  efpero 
a.  ::.nçar  perdaó  de  meus  pecados  e  fraquezas.  E  porque  na  derradei- 

ra hora  os  inimigos  dalma  a  moleítam  com  diferentes  tentações  defda- 
gora  ate  minha  alma  fe  apartar  da  carne  proteíto  de  confeífar  e  crer 
tudo  o  que  tem  e  cre  a  Igreja  Romana  de  que  fou  filho  obediente ,  e 
fe  os  acidentes  da  morte  de  que  noílb  Senhor  for  fervido  de  me  levar 
me  tirar  o  juizo  perfeito  e  a  minha  lingoa  denunciar  algua  coufa  con- 

tra eíta  firme  proteítaçaó  defdagora  o  revogo  e  ej  por  revogado  ,  e 
de  novo  proteíto  que  fempre  o  meu  coração  eítara  firme  e  confiante 
nafee  Catholica  que  agora  tenho  e  confeíTo. 

Quando  noííb  Senhor  for  fervido  de  me  levar  deita  vida  mando 
que  me  enterrem  na  Capella  de  Santo  Agoítinho  ,  aonde  jazem  meu 
pay  c  avoós  a  ilharga  da  fepultura  de  meu  pay  à  mao  efquerda  e  na 
minha  campaa  fe  poram  huãs  letras  que  digam  aquy  jaz  D.  Johaó  Se- 
iílo  Duque  de  Bragança  e  fendo  cafo  que  faleça  em  Villa  Viçofa  a  ir- 

mandade da  Mifericordia  delia  levara  meu  corpo  a  fepultura  ,  e  fale- 
cendo en  outra  parte  donde  comodamente  me  poíTaó  levar  lo^o  a  dita 

Villa  aíTy  fe  faça :  mas  avendo  tanta  diítancia  que  me  naó  polfaó  levar 
logo  fcpultarmcaó  em  depoíito  em  algum  mofteiro  fe  o  ouver  no  lugar 
em  que  aíTy  falecer  ou  perto  dellc  ,  e  naó  avendo  me  depofitaraó  na 
igreja  matris  do  lugar  aonde  falecer  e  tanto  que  parecer  que  a  carne  fe- 

ra de  todo  gaitada  levarão  meu  corpo  a  dita  Villa  e  acompanharmeaò 
fomente  doze  Clérigos ,  porque  os  mais  parece  que  fe  pode  cfcuíar. 

E  avendo  no  lugar  em  que  falecer  fora  da  dita  Villa  hirmandade 
da  Mifericordia  ella  me  levara  afepultar  c  avera  por  iíTo  dez  mil  reis 
defmola. 

O  dia 
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O  dia  de  meu  enterramento  me  diraó  o  officio  inteiro  de  fina- 

dos com  miíía  de  requie  cantada  a  que  fe  ofrereceraô  dez  mil  reis , 
e  trinta  e  hua  miilas  reiadas.  Sc.  três  da  Trindade  fete  do  Spirito  San- 

to ,  nove  da  Nunciaçaó  de  noíTa  Senhora,  nove  dos  Anjos,  e  três  de 
defuntos  e  naó  fe  podendo  dizer  todas  naquelle  dia  diganfe  no  ie- 
guinte. 

E  falecendo  eu  fora  da  dita  Villa  mando  que  me  digaô  hum  anal 
de  miflas  no  mofteiro  ,  ou  Igreja  aonde  for  fepultado  e  no  dia  do  en- 

terramento naó  iram  com  meu  corpo  mais  tochas  ,  que  as  que  a  rniíe- 
ricordia  coftuma  levar  ordinariamente. 

Mando  que  feviftaó  trinta  pobres  homens,  emolheres  como  pa- 
recer a  meus  teílamenteiros. 

-Aos  trinta  dias  depois  de  meu  falecimento  medirão  o  officio  in- 
teiro de  defuntos  com  miíía  cantada  a  que  íe  oítereceram  dez  cruzados 

e  trinta  e  hua  miffas  como  as  que  mando  que  fe  digaó  no  dia  de  meu 
enterramento  e  naó  avera  no  officio  mais  que  doze  tochas  nem  quero 
que  fe  me  arme  a  Capella  nem  a  Igreja  de  panos  de  do. 

A  coufa  que  nefte  mundo  trouxe  mais  diante  dos  olhos  foy  o  fer- 
viço  delRey  meu  Senhor  e  pofto  que  fempre  procedv  nelle  o  milhor 
que  me  foy  poíTivel .  nunqua  fatisfiz  de  todo  ao  dezejo  que  tinha  de 
ofervir,  pello  que  peço  a  S.  Alteza  que  me  perdoe  asfaltas  que  em 
meus  íerviços  ouve  porque  nefte  paço  afirmo  a  Sua  Alteza  que  nun- 

qua as  teve  o  amor  e  vontade  com  que  o  fervy  e  confiando  mais  na 
grande  virtude  eReal  condição  de  S.  Alteza  que  em  meus  merecimen- 

tos peço  a  Sua  Alteza  que  me  faça  mercê  que  queira  tomar  debaxo  de 
feu  amparo  e  proteiçaó  eira  caía  c  favorccclla  em  tudo  porque  efta  el- 
la  tam  diminuída  e  carregada  de  obrigações  que  fem  grandes  favores  e 
mercês  de  S.  Alteza  fenaõ  poderá  refazer  e  confervar  e  particularmen- 

te peço  a  Sua  Alteza  que  favoreça  muito  a  Senhora  dona  Cathcrina 
pois  nefte  Rejno  nem  fora  delle  lhe  fiqua  de  quem  elperar  favor  e 
confolaçaó  fenaó  de  Sua  Alteza ,  também  peço  muito  a  S.  Alteza  que 
me  faça  mercê  de  fe  lembrar  de  meus  filhos  porque  fempre  Os  criev  no 
Amor  e  dezejo  de  fervirem  a  Sua  Alteza  e  crecendo  elleS  com  o  favor 
e  mercês  de  S.  Alteza  eíla  certo  que  ferviram  fempre  a  S.  Alteza  tan- 

to a  feu  contentamento  que  lhe  naó  faram  ventagem  nenhus  outros 
criados  ,  em  minhas  filhas  quifera  falar  primeiro  porque  ellas  faó  as 
que  mê  daó  mais  cuidado  e  ainda  que  os  ferviços  que  fiz  a  Sua  Alteza 
me  naó  dam  animo  pêra  lhe  pedir  tantas  mercês  naó  deixarei  de  pe- 

dir a  Sua  Alteza  que  fe  lembre  delias  e  de  lhe  fazer  as  mercês  neceíFa- 
rias  para  feu  amparo  e  remédio  e  porque  fe  pode  offerecer  occafiaó 
para  alguns  de  meus  filhos  ou  filhas  caiarem  fora  do  Reyno  peço  a  S. 
Alteza  que  me  fiiça  mercê  de  lhe  dar  licença  para  iffo  lembrandoífe 
que  naó  podem  cafar  nelle  conforme  a  feu  fangue  e  eftou  eu  tam  con- 

fiado em  Sua  Alteza  me  fazer  cilas  mercês  que  hey  que  os  deixo  cm- 
parados  c  com  illb  vou  quieto  e  confolado. 

E  porque  o  Duque  de  Barcellos  meu  filho  naó  tem  ainda  idade 
para  poder  governar  lua  caza  e  fuás  terras  peço  a  ElRcj  meu  Senhor 
que  me  taça  meree  de  mandar  paífar  as  proviíbes  ncceíl árias  para  a  Se- 

nhora 
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nhora  dona  Catherina  o  fazer  ate  ellc  fer  de  idade  de  vinte  nnnos  por- 

que pela  experiência  que  tem  dos  negócios  da  caía  ninguém  poderá 
nelles  dar  milhor  expediente  que  cila. 

Ainda  que  a  idade  do  Senhor  Cardeal  he  mais  para  todos  o  fer- 
v irmos  que  para  lhe  dar  trabalhos  ,  Iam  tantos  os  que  ficam  a  cita  cafa 
que  naó  poííò  deixar  de  os  comonicar  a  Sua  Alteza  e  de  lhe  pedir  mui- 

to que  me  faça  mercê  que  fe  lembre  do  eílado  em  que  ficaó  a  Senhora 
dona  Catherina  e  meus  filhos  e  que  naó  tem  outro  favor  e  interceçaó 
de  que  fe  poliam  valer  para  confeguirem  o  efíeito  de  luas  pertençoCs 
com  EIRej  meu  Senhor  fenaó  a  lua.  E  tendo  eu  tam  certas  efperan- 
ças  diíto  pelo  muito  amor  que  nos  Sua  Alteza  moltrou  fempre  que 
faço  conta  que  lhes  deixo  nelie  paj  e  Senhor. 

Bem  ley  que  naó  he  neceflario  lembrar  a  Senhora  dona  Cathe- 
rina meus  filhos  a  que  eu  tive  fempre  grande  amor  por  ferem  feus 

porque  por  experiência  vejo  o  que  lhes  Sua  Excellencia  tem  e  o  parti- 
cular cuidado  com  que  procura  fua  criaçam  e  bons  cuftumes  ,  mas 

comprir  com  minha  obrigaçam  lhe  peço  que  com  major  cuidado  os  fa- 
ça criar  em  grande  temor  de  Deos  noííb  Senhor  e  eníinar  todas  as 

couías  que  he  bem  que  íàibam  as  peíToas  de  fua  calidade  ,  e  a  elles  to- 
dos encomendo  e  mando  que  com  muito  amor ,  e  obidiencia  firvaó  a 

Sua  Excellencia  c  lhe  procurem  toda  coníblaçaó  porque  iiiífo  quero 
que  me  paguem  o  grande  amor  que  fempre  lhes  tive. 

E  porque  eu  peço  a  EIRej  meu  Senhor  que  me  faça  mercê  que 
mande  paliar  proviíbCs  a  Senhora  dona  Catherina  para  ella  poder  go- 

vernar efte  eílado  ate  o  Duque  de  Barcellos  meu  filho  fer  de  idade  de 
vinte  annos  peço  a  Sua  Excellencia  que  fe  naó  efeuze  de  o  fazer  pelo 
que  cumpre  a  confervaçaó  delia  cafa  e  bem  de  todos  meus  filhos  e 
para  que  o  mefmo  Duque  va  tendo  experiência  dos  negócios  deve  Sua 
Excellencia  ordenar  que  eíte  fempre  prefente  ao  delpacho  delles  e 
crialo  nillo  c  em  grande  amor  c  afeiçam  dos  criados  deita  cala  os  quaes 
eu  particularmente  encomendo  a  Sua  Excellencia  para  que  os  favore- 

ça e  ampare  porque  a  todos  tenho  muito  amor. 
E  pollo  que  a  experiência  me  tem  moílrado  aconfelho  e  avifo  a 

Sua  Excellencia  que  no  prover  dos  benefícios  ,  cilícios  e  cargos  dejuf- 
tiça  ,  feja  fempre  com  muita  coníideraçam  con forma ndofle  com  o  que 
for  mais  ferviço  de  Decs  porque  fendo  aíly  naó  pode  deixar  de  reful- 
tar  diflb  a  igualdade  dajulliça  eobem  comum  e  quietaçam  dosVaífal- los. 

Ao  Duque  de  Barcellos  meu  filho  mando  que  de  tal  maneira 
proceda  fempre  no  ferviço  delRey  meu  Senhor  que  ninguém  poífa  fa- 

zer comparaçam  com  ellc  e  quislhe  mandar  iílo  primejro  que  nenhuã 
outra  coufa  ,  porque  o  ferviço  de  Sua  Alteza  quero  que  tenha  por  prin- 

cipio de  todas  fuás  couías. 
Folgara  em  extremo  que  elle  ficara  cm  idade  que  pudera  com- 

prir com  todas  as  obrigações  e  acodir  a  tudo  de  maneira  que  fizera  eu 
pouqua  falta  pofto  que  diílo  vou  feguro  com  deixar  a  Senhora  dona 
Catherina  cm  meu  lugar,  e  ainda  que  crejo  que  elle  lhe  obedecera  co- 

mo deve  c  a  fervira  com  o  amor  que  he  obrigado  e  precurara  fempre 
de 
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de  lhe  dar  todas  as  confolaçoes  poíliveis  e  naõ  fazer  nunqua  coufa  de 
que  Sua  Exccllencia  receba  defgofto  nem  pena  efpecialmente  lhe  en- 

comendo e  mando  que  o  faça  aífím.  A  fuás  Irmaãs  lhe  encomendo 
também  muito  e  que  de  tal  maneira  as  trate  e  favoreça  que  lhe  procu- 

re todo  emparo  c  remédio  que  naó  íintaõ  ellas  que  lhe  falto  eu  ;  e 
confio  que  o  fará  elle  tam  perfeitamente  que  o  teram  ellas  mais  por 
pay  que  por  Irmão  e  que  por  tal  o  conhecerão  também  feus  Irmãos 
os  quaes  lheaconfelho  que  os  tragua  fempre  configuo  em  quanto  pu- 

der fer ,  porque  en  fim  elles  lhe  ande  fer  milhores  amigos  que  nenhus 
outros  alem  de  ter  tantas  rezoes  para  o  fazer  aífy  e  ter  por  certo  que 
elle  os  tratara  ,  ajudara  e  favorecera  fempre  me  faz  naõ  fentir  tanto 
deixalos  de  tam  pouqua  idade  e:  com  taó  pouquo  remédio,  e  a  elles 
mando  que  cm  tudo  lhe  obedeçam  e  o  íirvaó  conforme  a  obrigação 
que  para  iíTb  tem.  E  o  mefmo  mando  a  minhas  filhas  e  cm  efpecial 
que  fe  naó  determinem  em  tomar  nenhu  modo  de  vida  fenaò  por  fua 
ordem  porque  ninguém  ha  de  tratar  mais  do  que  lhes  convém  que  el- 

le ,  pois  o  naó  áde  fazer  fenaò  a  vontade  ,  e  golfo  da  Senhora  dona 
Catherina. 

Eu  peço  a  Senhora  dona  Catherina  que  entenda  no  governo  do 
Eirado  ate  elle  fer  de  idade  de  vinte  annos  e  que  o  faça  ler  prefente 
aos  negócios  para  que  quando  tomar  fobre  fy  effe  pezo  tenha  expe- 

riência delles.  E  porque  iífo  lhe  importa  muito  lhe  encomendo  que 
fe  aplique  ao  deípacho  dos  mefmos  negócios  aíly  dos  que  tocarem  a 
juíliça  como  a  fazenda  e  que  no  modo  de  prover  as  coufas  fe  confor- 

me com  o  que  atras  lembrey  a  Senhora  dona  Catherina. 
Encomendolhe  outro  fi  muito  que  tenha  muita  conta  com  fer- 

vir  a  duqueza  minha  Senhora  e  avó  e  da  mefma  maneira  a  Duqueza  mi- 
nha Senhora  dona  Brites  e  que  favoreça  muito  meus  Irmãos  porque 

alTy  o  fiz  eu  fempre  polias  obrigações  que  para  iífo  tinha  que  nelle 
também  concorrem. 

Eu  tive  muito  trabalho  c  defpeza  compor  a  minha  Capella  no 
eftado  em  que  agora  cftá  com  fazer  revalidar  as  bulias  que  o  Duque 
meu  Senhor  que  Deos  tem  tinha  ávido  fobre  a  aplicaçam  dos  frutos 
avendo  fobre  iífo  outras  coufas  de  novo  e  porque  alem  de  fer  ferviço 
de  noífo  Senhor  he  liua  das  demais  authoridades  que  tem  efta  cafa  en- 

comendo muito  a  meu  filho  e  aííi  lho  aconfelho  que  trabalhe  pella 
coníervar  e  aumentar  em  tudo  o  que  puder  lembrandoífe  do  muito 
goíto  e  devaçam  com  que  me  eu  avia  niífo  c  fe  em  minha  vida  fenaõ 
acabarem  de  concluir  as  coufas  que  mandei  pedir  ao  Papa  por  Johaó 

de  Toar  que  fevera  por  as  fuás  inítruçoes  que  eítain  em  poder  de  Bal- 
tezar  Rodiigues,  c  por  outras  vias  encomendolhe  muito  que  faça  mui- 

tas inftancias  polias  alcanfar  de  Sua  Santidade  porque  todas  Iam  de 
muito  efeito  para  a  confervaçam  eauthoridade  da  mefma  Capella. 

Deixo  á  mifericordia  de  Villa  Viçofa  vinte  mil  reis  ,  á  de  Bar- 
ccllos  outros  vinte  mil  reis ,  á  de  Bragança  vinte  mil  reis ,  á  de  Cha- 

ves vinte  mil  reis,  á  de  .Montalegre  vinte  mil  reis,  áde  Ourem  vinte 
mil  reis,  á  de  Porto  de  Mos  vinte  mil  reis,  á  de  Lixboa  vinte  mil  reis, 
á  de  Arrayolos  vinte  mil  reis  ,  á  de  Evoramonte  vinte  mil  reis ,  á  de 

Borba 
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Borba  vinte  mil  reis  ,  á  de  Alter  do  chão  vinte  mil  reis  ,  á  de  Monfor- 
te dez  mil  reis ,  á  de  Monfaras  vinte  mil  reis ,  e  á  de  Portel  outros 

vinte  mil  reis  e  lendo  cafo  que  alguas  deitas  Irmandades  me  leve  ave- 
ra  alem  do  que  aqui  lhe  deixo  os  des  mil  reis  que  atras  digo  que  aja 
a  mifericordia  que  me  levar  á  fepultura. 

Quero  que  de  minha  fazenda  fe  comprem  quinze  mil  reis  de  Ju- 
ro os  quaes  mando  que  em  cada  hum  anno  fe  dem  para  ajuda  do  cafa- 

mento  de  fiuã  orfaã  das  terras  deite  eftado  que  abaixo  aponto  e  a  elei- 
ção delle  fera  do  fuceclíbr  delle  o  qual  terá  niífo  a  ordem  feguinte  :  os 

primeiros  quinze  mil  reis  fe  daram  em  Villa  Viçofa ,  os  fegundos  em 
Barcelios  ,  os  terceiros  Bragança  ,  quartos  Chaves  ,  quintos  Ourem, 
fextos  Porto  de  mos ,  ferimos  Portel ,  oitavos  Montaras ,  nonos  arra- 
jolos ;  décimos  Evoramônte ,  undécimos  Alter  do  chaó  ,  duodécimos 
Monforte ,  decimotercios  Borba ,  e  acabados  eíles  tornara  comeíTar  em 
Villa  Viçofa  e  feguirà  a  mefma  ordem  e  aífy  andara  em  circulo  para 
fempre,  eavifo  a  meu  filho  fucceílbr  e  feus  fueceifores  no  eftado  que 
mandem  íer  muito  tento  para  que  na  eleiçam  defta  orfaá  naó  aja  acer- 
taçam  de  pelíbas ,  antes  fe  tenha  fempre  refpeito  a  honrra  virtude  e 
pobreza  de  cada  hiía. 

O  Duque  meu  Senhor  e  pay  que  Deos  tem  mandou  em  feu  tef- 
tamento  que  do  conto  e  mejo  de  Juro  do  dote  de  minha  avoó  que  me- 
teo  no  morqado  novo  fe  tiraífem  cem  mil  reis  dos  trezentos  mil  reis 
que  eítam  alentados  nasílzas  de  Villa  Viçofa  para  fe  defpenderem  no 
Hoípital  delia  e  com  quatro  meninos  orfaõs  e  mais  coufas  como  em 
feu  teítamento  declara.  Eu  tenho  fatisfeito  com  eíla  obrigaçam  ,  por- 

que paífey  padrão  em  forma  de  difrrembraçaó  a  mifericerdia  da  dita 
Villa  que  o  tem  em  feu  poder  e  recebe  cadano  os  ditos  cem  mil  reis 
e  fobre  eíla  carrega  o  comprimento  das  obrigações  que  no  mefmo  pa- 
d;aó  fe  contem  e  fe  for  perdido  poderfe  aver  pelo  regido  delle  que 
efui  no  livro  de  minha  Chancelaria  que  fervio  no  Ano  de  mil  quinhen- 

tos e  fetenta  as  folhas  cento  e  noventa  e  féis  na  volta  ,  e  porque  a  Du- 
queza  minha  Senhora  dona  Brites  e  meus  Irmãos  me  puzeram  deman- 

da e  pertendem  que  os  bens  do  Morgado  novo  que  c  Duque  meu  Se- 
nhor que  Deos  tem  inftituio  fcjaõ  partiveis  declaro  que  fendo  cafo  que 

fe  de  íentença  em  feu  favor  de  maneira  que  os  bens  do  dito  morgado 
novo  fe  partaó  que  os  ditos  cem  mil  reis  fenaó  haó  de  paguar  de  mi- 

ni, a  fazenda  por  naó  eílar  a  iífo  obrigada  em  cafo  que  naõ  aja  efeito  a 
iníliíuiçaó  do  dito  morgado  c  fendo  a  dita  inílituiçam  julgada  per  boa 

como  tenho  pareceres  que  he ,  mando  que  os  ditos  cem  mil  reis  fe  pa- 
guem pela  maneira  declarada  no  meu  padrão  por  quanto  o  dito  Senhor 

na  inftituiçaõ  do  mefmo  morgado  declara  que  poderá  por  nos  bens 
vinculados  ao  dito  morgado  cm  que  metco  o  dito  Juro  as  obrigações 
que  lhe  bem  parecer. 

E  no  que  toca  aos  meninos  orfaõs  porque  deixey  algíí  tempo 
cemprir  com  fuftentar  os  que  o  dito  Senhor  n  andava  conforme  a  leu 
teítamento.  Declaro  que  outro  tanto  tempo  mandei  á  minha  cuíta  ful- 
tentar  os  meninos  que  fenaó  tiveram  neíle  mejo  tenpo.  E  porque  no 
mefmo  teítamento  ilc  deixa  encomendado  que  faiba  çemo  cíles  cem 

mil 
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mil  reis  fe  defpendem  e  que  faça  emendar  o  que  naó  for  bem  feito  o 
mefmo  roguo  e  encomendo  ao  Duque  meu  filho  e  que  tenha  diíTo  ef- 
pecial  cuidado. 

O  Senhor  dom  Conftantino  meu  tio  que  Deos  tem  tratou  comi- 
go de  hua  obrigação  que  tinha  de  mil  pardaos  e  me  diífe  que  dezejava 

de  fe  defpenderem  em  fazer  hua  enfermaria  no  Hofpital  de  Villaviçofa 
da  porta  da  rua  das  vagueiras  que  tomaíTe  todo  o  comprimento  dos 
quintais  do  mefmo  Holpital  e  que  no  cabo  lhe  fizeífe  hu  Oratório  em 
que  os  enfermos  viftcm  a  Deos  e  hua  varanda  diante  da  mefma  enfer- 

maria para  os  convalefcentes  eftarem  ao  Sol  e  pareceme  que  também 
me  dillè  que  fe  fizeífem  neceífarias  e  porque  elle  declara  em  feu  tefta- 
mento  que  me  perguntem  como  fe  iílo  ha  de  fazer  fiz  aquy  efta  de- 

claração para  em  todo  tempo  fe  faber  mas  por  quanto  a  enfermaria  que 
corre  ao  longo  da  Rua  detrás  efta  deftelhada  podiaífe  efta  concertar 
conforme  a  tenção  do  Senhor  dom  Conftantino  e  a  varanda  fe  poderá 
fazer  na  quadra  do  pateo  que  efta  da  parte  do  poço  com  pilares  e  arco 
de  ladrilho  porque  parece  que  para  a  outra  obra  he  pouquo  dinheiro 
mil  pardaos  e  que  para  efta  baftara. 

Eu  devo  a  Senhora  dona  Maria  minha  tia  fua  molher  fetecen- 
tos  e  tantos  mil  reis  ou  o  que  conftar  polia  provilàó  que  tem  minha 
de  coufas  que  lhe  cemprey  de  feu  movei  fe  for  contente  como  me  ja 
mandou  dizer  que  a  dita  obra  fe  faça  a  conta  defta  minha  divida  ate  a 
contia  dos  mil  pardaos ,  mando  que  aífy  fe  faça ,  porque  defta  manei- 

ra fe  pagara  mais  levemente ,  e  o  que  reftar  da  minha  divida  folgarej 
que  fe  lhe  pague  o  mais  brevemente  que  puder  fer  ,  e  pergunteíle  a  Se- 

nhora dona  Maria  fe  lhe  parece  bem  refazerífe  a  enfermaria  velha  e 
fazerfte  a  veranda  como  digo  que  a  mj  me  parece  que  fe  deve  fazer. 

O  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem  manda  em  feu  teftamento 
que  fe  dem  da  fua  terça  cem  mil  reis  para  fe  comprarem  huas  cafas , 
ou  fe  fazerem  no  dito  Hofpital  para  os  meninos  orfaõs  pareceme  mi- 
lhor  que  fe  façam  no  mefmo  Hofpital. 

Moveranfe  tantas  duvidas  nas  partilhas  da  fazenda  que  ficou  por 
falecimento  do  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem  que  ategora  nàô  foj 
pollivel  acabarfe  de  comprir  o  feu  teftamento  pofto  que  fiz  da  minha 
parte  todas  as  infiancias  neceflarias  para  fe  acabar  de  comprir  e  porque 
por  efta  caufa  fenaó  fabe  ategora  fe  a  terça  e  alguns  legados  e  outras, 
coufas  eftam  por  fatisfazer  ,  peço  muito  a  Senhora  dona  Gatherina  c 
ao  Duque  meu  filho  que  trabalhem  porque  eíre  teftamento  fe  cumpra 
avendo  fazenda  para  uTo  e  dezencarreguem  nifio  a  conciencia  pondo 
niflb  muita  força  e  diligencia. 

A  Duqueza  minha  Senhora  dona  Brites  lembro  a  obrigação  que 
tem  de  fazer  por  fua  parte  tudo  o  que  for  neceílario  para  effeitO  de 
comprir  o  dito  teftamento  porque  fe  poíla  fazer  antes  de  fe  conríumir 
toda  a  fazenda  de  que  a  major  parte  fe  defpendeo  com  ofiieiaes  c  ou- 

tras couias  que  fe  puderam  efeufar. 
Do  teftamento  da  Duqueza  minha  Senhora  c  maj  que  Deos  tem 

círam  ainda  alguãs  coufas  por  comprir  c  António  de  Ciouvea  tem  os 
papeis  por  onde  ifto  pode  conftar  e  porque  o  Duque  meu  Senhor  que 

Tom.  IV.  Ss  Deos 
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Deos  tem  tomou  a  fua  couta  o  comprimento  do  dito  teftamento  e  pa- 

ra ilfo  lançou  maó  da  terça  de  fua  fazenda  fe  ha  de  fatisíazer  tudo  o 
que  fe  achar  que  eíla  por  comprir.  E  declaro  que  me  naò  he  ajnda 
acabado  de  paguar  o  feu  dote  e  remanecente  da  terça  e  que  fe  me  de- 

ve dafazenla  do  dito  Senhor  o  que  fe  achar  por  boa  couta  ,  de  que  fe 
trata  no  feito  dos  Itens.  E  peço  a  Senhora  dona  Catherina  e  ao  Du- 

que meu  filho  que  tomem  particular  cuidado  de  fazerem  comprir  o 
dito  teftamento. 

Hua  das  coufas  que  finto  muito  he  naó  poder  comprir  os  teíla- 
mentos  da  lífante  minha  Senhora,  e  do  Senhor  dom  Duarte  que  Deos 
tem  eDeos  me  he  teílemunha  de  quanto  trabalhey  para  iifo  e  da  intei- 

reza e  liberdade  com  que  procedi  niífo  e  fe  noífo  Senhor  defpuzer  de 
mjm  antes  que  o  cumpra  peço  muito  a  Senhora  dona  Catherina  e  ao 
Duque  meu  filho  que  dem  a  execução  o  comprimento  delles  efe  ajam 

ni-fo  da  maneira  que  viaó  que  o  eu  fazia  e  peço  a  EIRej  meo  Senhor 
que  me  faça  mercê  de  lhe  dar  para  iífo  todo  o  favor  que  for  neceífa- 
rio  e  o  mefmo  peço  ao  Senhor  Cardeal. 

Encomendo  muito  ao  Duque  meo  filho  o  Hofpital  de  Villa  Vi- 
çofa  e  que  queira  tomar  a  fua  conta  mandar  curar  nelle  os  doentes  def- 
tes  males  como  eu  ategora  laço  e  iílo  fe  entende  que  ha  de  fer  por 
fua  conta  e  naó  de  minha  terça  e  aconfelho  que  faça  aíli  por  fer  obra 
de  muito  ferviço  de  noífo  Senhor. 

Mando  que  fe  comprem  quinze  mil  reis  de  juro  para  o  Mortei- 
ro de  Santo  AgoíHnho  de  Villa  Viçofa  para  que  me  digam  nelle  huá 

mifla  cotiiiana  para  fempre  efera  bom  comprarfe  eíle  juro  aonde  mais 
comodamente  fe  lhe  faça  bom  pagamento  delles. 

Mando  que  fe  de  ao  dito  Moíleiro  de  Santo  Agoílinho  hua  alam- 
pada  de  trinta  marcos  de  prata  para  que  fempre  eíle  acefa  na  Capella 
onde  os  Duques  eíliverem  fepultados  e  para  iíTo  mando  que  fe  com- 

prem dez  alqueires  dazeite  de  foro ,  aonde  fe  paguem  milhor. 
O  remanecente  da  Chancellaria  deíla  caza  que  eu  dou  para  obras 

do  dito  Moíleiro  de  Santo  Agoílinho  folgarei  que  o  Duque  meu  filho 
lho  dee  da  mel  ma  maneira  que  eu  lho  dava  e  o  fazia  o  Duque  meu  Se- 

nhor que  Deos  tem  e  aíiy  lhe  rogo  que  o  faça  porquajne  parece  iílo 
aífy  muito  bem  empreguado  ,  e  parecendo  bem  a  meu  filho  defpen- 
derfe  cm  algua  obra  particular  do  dito  Moíleiro  fe  fira  por  fua  ordem. 
E  pofco  que  faça  cila  efmola  ao  dito  Moíleiro  também  pode  quitar  a 
Chancellaria  as  partes  quando  lhe  parecer. 

Sempre  dezejei  melhorar  o  jazigo  dos  Duques  meus  predcceíTo- 
res ,  porque  me  parece  naó  eílam  tam  decentemente  como  era  rezam 
cíliveífem  ,  mas  foraó  as  minhas  dcfpezas  fempre  de  maneira  que  o 
naó  pude  lazer  c  por  comprir  em  parte  cílc  dezèjo  paíTèy  conienti- 
mento  pêra  os  padres  de  Santo  Agoílinho  poderem  aver  certa  pençam 
per  certos  fobre  três  igrejas  de  meu  padroado  conforme  a  proviíaõ  que 
para  iíTo  paíTej  para  eífeito  de  fe  rcíazcr  a  Capella  mor  do  moíleiro 
de  Villa  Viçofa  e  os  corpos  dos  Duques  meu  paj  e  avos  fe  tresladarem 
a  el!a  cm  lugar  decente  feiílo  naó  ouver  effeito  cm  minha  vida,  ro- 

go muito  ao  Duque  meu  filho  que  de  para  iíTo  feu  eoníentimento  e 
todo 
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todo  o  favor  corro  o  eu  tenho  feito  por  fer  obra  do  ferviço  denoíTo 
Senhor  e  de  autoridade  delia  Cafa. 

Á  Duqueza  minha  Senhora  eavó  tem  delia  cafa  quinhentos  mil 
reis  de  renda  emfua  vida  encomendo  muito  ao  Duque  meu  filho  que 
lhe  mande  fazer  delles  bom  pagamento  como  o  eu  íempre  fiz. 

Eu  fiz  hu  regimento  fobre  as  fatisfaçoes  dos  criados  delia  cafa 
conforme  ao  foro  de  cada  hum  mando  que  fe  cumpra  eque  conforme 
a  elle  e  aos  contratos  que  fizeraó  ajam  a  fatisfaçam  de  feus  ferviços. 

E  declaro  que  tudo  o  que  deixar  a  meus  Criados  de  qualquer  ca- 
1  idade  que  fejam  afly  nefte  teftamento  como  por  proviíbes  ou  eferitos 
de  fora  que  fe  ajam  de  comprir  he  com  obrigação  de  fervirem  ao  Du- 

que meo  filho  e  fuceflbr  ,  porque  aífy  o  declarou  o  Duque  dom  James 
meu  avó  que  Deos  tem  e  eífa  foi  a  tençam  do  Duque  meu  Senhor  nas 
verbas  de  leu  teftamento  que  dizem  foaõ  tenha  o  que  tem. 

Aos  Criados  a  que  dou  ordenados  que  por  falecimento  fe  quife- 
rem  ir  de  meu  filho  paguarà  por  fua  conta  três  mefes  adiantados  alem 
do  que  tiverem  vencidos  para  juda  de  feu  caminho  e  afly  aos  que  ou- 
ver  tam  pouquo  que  fervem  que  fe  lhe  naõ  monte  mais  que  dous  mil 
reis  em  fua  fatisfaçam  e  ifto  fe  entendera  querendoíTe  eíles  também  ir 
e  naó  no  obrigo  a  iífo. 

Algíís  fidalgos  de  minha  Caza  e  outras  peíTòas  tem  de  mj  ten- 
ças ealcaidarias  rrores  e  porque  nes  padrões  das  tenças  fe  declara  que 

as  averam  em  quanto  os  nao  proverem  doutra  tanta  renda.  O  Duque 
meu  filho  e  íucclforcs  lhas  poderá  tirar  provendoos  por  outra  tanta 
renda  por  Comenda  ou  por  qualquer  outra  via  que  feja,  e  a  todos  en- 

comendo muito  que  o  íirvam  como  tem  ebrigaçam  de  c  fazer  e  a  elle 
que  tenha  corr.  todos  muita  conta  e  os  favoreça  e  lhes  faça  as  mercês 
que  eu  confio  cue  eiles  fabeiam  merecer. 

O  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem  me  encomendou  em  feu 
teftamento  que  tratafte  n  uito  bem  os  criados  da  caía  ,  e  os  recolheííe 
como  elle  fizera  por  falecimento  de  meu  aveó  e  que  fuftentaífe  fem- 
pre  a  criaram  defia  caía  tam  antigua  e  honrada  e  c^uq  recebeííe  os  fi- 
íhos  irais  velhos  dos  fidalgos,  eque  aos  outros  defle  favor  para  vive- 

rem cem  EIRej  meu  Senhor  ou  tomarem  qualquer  outra  vida  e  que 
porque  podia  ler  que  algum  fdalgo  fe  quiicfte  defpcdir  de  meu  fervi- 

ço naõ  queria  elle  que  fcrviíTem  a  outrem  com  alcaicaria  mor  cu  ten- 
ça que  da  cafa  tiveííem  e  que  acontence^do  iílo  icmafle  eu  letiados 

que  me  aconfelhaífem  emeonciencia  o  que  podia  merecer  pelo  feu  fer- 
viço o  fidalgo  que  aíli  fe  foíTc  e  que  iílò  IhedeíTe  a  dinheiro  deixan- 

do primeiro  a  tença  ,  ou  alcaidaria  mor  que  tiveífc  ou  que  lhe  deite 
cm  tença  o  que  pedia  valer  o  dinheiro  que  lhe  alvidraftem  por  feu  fer- 

viço, eque  aos  que  Comendas  tiveífem  em  nenhuã  forma  do  mundo 
deite  licença  para  viverem  com  outrem  fem  me  deixarem  a  Comenda 
que  tiveítem  porque  também  pela  bulia  das  Comendas  o  naõ  podia 
fazer  e  ifto  mefmo  encomendo  cu  muito  c  aconfelho  ao  Duque  meu 
filho  per  ler  ceufa  que  lhe  cumpre  muito  para  cenfervaçam  de  fua  ca- 
ía. 

Eu  cafey  com  a  Senhora  dona  Cathcrina  por  contrato  c  fem  mais 
Tom.  IV.  Ssii  dote 
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dote  que  o  que  a  Lfante  minha  Senhora  me  quifeíTe  dar  mando  que 
fe  cumpra  inteiramente  como  nelle  fe  contem. 

Pella  obrigaçam  em  que  me  finto  em  conciencia  do  muito  juro 
que  tenho  vendido  deixo  a  meu  filho  íuceílbr  do  Eftado  defpois  de 
compridos  meos  legados  o  remanecente  da  minha  terça  em  morgado 
patrimonial  para  que  ande  fempre  nacafa  e  na  dita  terça,  toma  a  tapa- 

da aíTy  como  efta  tirando  o  que  dantes  eftava  ja  vinculado  ao  morga- 
do de  que  abaixo  farei  minhas  declarações  e  peço  muito  por  mercê  a 

Senhora  dona  Catherina  que  queira  também  deixar  a  ília  terça  a  feu 
filho  íuceílbr  do  Eftado  coníiderando  quam  perdida  efta  cafa  eftá  ea 
obrigaçam  que  ambos  temos  de  a  confervar  e  refazer  no  mais  que  for 

poífivel. 
A  prata  e  ornamentos  que  fiz  para  a  Capella  tomo  também  na 

dita  terça  podendo  também  entrar  nella ,  mas  ha  de  entrar  primeiro  a 
tapada  por  enteiro  e  naó  cabendo  todas  as  coufas  de  prata  e  ornamen- 

tos de  que  trato  poderá  meu  filho  efeolher  delias  as  peças  que  quifer 
que  poderem  entrar  na  dita  terça  as  quaes  deixo  também  vinculados 
ao  morgado  e  porque  alguas  peças  de  prata  que  ficaram  de  meu  paj 
acrefeentei  e  dourei  de  novo  e  lhe  fiz  outras  bemfeitorias  como  fe  po- 

derá ver  por  as  proviíoes  dos  thezoureiros  que  me  ferviaó  ,  e  pelo  que 
diíferem  Baftiaó  Lopes  e  Johaó  Peres  ,  declaro  que  eftas  bemfeitorias 
he  fazenda  minha  e  naó  do  monte  da  fazenda  do  Duque  meu  Senhor 
que  D^os  tem. 

Eu  comprei  a  Johaó  Gomes  da  Gama  que  vivia  em  Eftremos  hua 
herdade  que  tinha  na  coutada  de  Borba  que  partia  com  as  terras  do 
moíteiro  e  com  a  dita  coutada   pegado  as  hortas  da  ribeira  de  Borba 
pella  qual  lhe  dei  vinte  ecinquo  mil  reis  de  juro  a  .  ,  .  .  aíTentados  na 
dizima  do  pefeado  de  Lisboa,  efte  juro  naó  eftam  meus  filhos  obriga- 

dos a  remir  ao  fuceftbr  do  Eftado  por  quanto  dey  a  dita  herdade  ao  Con- 
fclho  da  Villa  de  Borba  pello  direito  que  pertendia   ter  no  caminho 
que  fe  chamava  dos  Caftelhanos  que  antiguamente  fe  apartava  da  eftra- 
da  que  vai  Delvas  para  Villaviçofa  atraz  da  herdade  que  fe  chama  da 
Silva  e  paífava  polia  cafa  do  cavallo  aonde  agora  efta  a  Igreja  da  tapa- 

da e  vaj  direito  a  Borba  e  por  eu  fazer  a  primeira  tapada  lancej  o  dito 
caminho  des  da  dita  fonte  da  dita  herdade  da  Silva  e  paflava  o  Vai  do 
grou  por  huá  parte  que  eftava  aonde  fe  fez  o  lago  e  fajã  ao  marco  de 
Santa  Cruz  e  vinha  dar  a  ponte  de  cima  junto  a  Tanta  Barbora  e  porque 
dentro  dacerqua  que  defpois  fiz  da  fegunda  tapada  ficarão  os  ditos  ca- 

minhos dentro  tive  duas   portas  abertas  para  fe  fervirem  os  que  iam 
pellos  ditos  caminhos  antiguos  que  reftava  huá  delias  junto  ao  mojnho 
de  Manoel  Rodrigucz  da  ribeira  de  borba  e  outra  junto  as  hortas  do 
Grelhai  que  fe  taparam  pelos  muitos  inconvenientes  perjuizo  e  dcípe- 
za  que  com  cilas  fe  faziaó  e  eu  dei  ao  dito  Conlelho  adita  herdade 
por  eife  reípcito,  nam  íaó  meus  filhos  obrigados  a  contrebuir  para  fe 
remir  o  dito  juro  como  atras  declaro  por  quanto  a  tapada  fíqua  ao  Du- 

que meu  filho  íuceílbr  do  Eftado  e  na  avaliação    que  delia  íe  fizer , 
naó  íe  ha  de  ter  reípcito  a  liberdade  defte  caminho  ,  íenaõ  ao  que  as 
propriedades  que  meti  dentro  euftaram  epois  clle  fiqua  ganhando  a 

dita 
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dita  liberdade,  naó  fe  lhe  ha  de  remir  o  juro  que  por  ella  fedeu  efe 
to  Ja  via  por  razam  da  efcritura  que  fe  fez  fobre  o  dito  caminho  com 
o  conlelho  de  Borba  fe  lançaó  no  inventario  a  valia  deita  liberdade  em 
tal  calo  eftaó  todos  meus  filhos  obrigados  a  remir  eftejuro  o  qual  me 
parece  que  foi  vendido  fcm  licença  delRej  meu  Senhor  e  por  iflfo  fe 
deve  paguar  a  valia  delle  do  monte  e  lançarfe  em  Inventario. 

E  porque  em  fatisfaçaó  do  dito  caminho  dey  também  ao  Confe- 
lho  da  Villa  de  Borba  híía  courella  do  prazo  de  Álvaro  Penteado  do 
Caftello  que  vive  na  dita  Villa  que  tem  da  Univerfidade  de  Coymbra  e 
parte  com  a  dita  herdade  dejohaõ  Gomes  e  com  a  dita  coutada.  De- 

claro que  tenho  ainda  por  fatisfazer  efta  courella  e  que  em  quanto  lhe 
naõ  der  outra  propriedade  que  fe  vincule  ao  dito  prazo  pago  em  ca- 

da hu  anno  ao  dito  Álvaro  Penteado  vinte  e  cinquo  alqueires  de  tri- 
go. E  aconfelho  a  meu  filho  que  dee  por  ella  outra  propriedade  que 

fe  anexe  ao  dito  prazo  o  que  fe  ha  de  fazer  com  o  confentimento  da 
Univerfídade  para  ficar  firme  o  contrato  que  efta  feito  com  o  Confe- 
lho  de  Villa  de  Borba. 

Coufas  que  e/iam  por  fatisfazer  das  terras  que  fe  meterão  na  tapada. 

A  Courella  de  Santa  Crus  que  he  da  Univeríldade  de  Coymbra 
e  efta  também  vinculada  ao  prazo  de  Álvaro  Penteado  de  que  atras  fa- 

ço menção  que  começa  do  Vai  do  grou  per  cima  ?do  lago  e  paíTa  pello 
mejo  da  terra  de  Gonçallo  Tofcano  contra  o  Vallongo  ate  os  cumes 
da  malhada  alta  e  daly  dcce  ao  dito  Vallongo  e  paífa  direito  contra  os 
cumes  que  eftam  defronte  do  pizaó  que  foj  do  Doutor  André  Jorge 
e  naó  chega  aos  ditos  cumes  antes  fiqua  agoas  vertentes  para  trás  con- 

tra o  Vallongo ,  declaro  que  dou  ao  dito  Álvaro  Penteado  poffuidor 
do  prazo  quorenta  alqueires  de  trigo  e  vinte  de  cevada  em  quanto  fe 
naó  aífenta  com  a  Univerfídade  a  peça  que  lhe  hei  de  dar  para  em  lu- 

gar deita  fe  vincular  ao  mefmo  prazo ,  deve  meu  filho  fazer  efte  ef- 
cambo  com  a  Univeríidade  pois  efta  Courella  jaz  dentro  na  tapada  e 
lembro  que  em  quanto  o  naó  fizer  ade  paguar  por  fua  conta  os  ditos 
quorenta  alqueires  de  trigo  e  vinte  de  cevada  fem  feus  Irmãos  contri- 

buírem niílb. 

Ha  meu  filho  também  de  fatisfazer  na  herdade  dos  baços  os  trin- 
ta e  féis  alqueires  de  trigo  e  hua  galinha  que  fe  pagavaó  de  foro  a  Fer- 
não Lopes  clérigo  Irmaó  de  Gafpar  Fernandes  chanceler  ja  defuntos , 

e  anfe  de  fatisfazer  a  quem  cantar  a  Capella  da  obrigaçam  deita  her- dade. 

A  courella  de  Joaô  da  Gama  Setil  cunhado  de  Lazaro  Ribeiro 
que  efta  no  Outeiro  do  mato  dos  pereiros  e  corre  do  mefmo  outeyro 
direito  ao  Valle  dos  marmilleiros  ate  a  taipa  derrubada  da  tapada  aná- 

gua há  também  meu  filho  de  latisfafer  com  outra  propriedade  da  mef- 
ma  valia  por  efta  ler  da  Capella  c  porque  naó  laó  pagos  nenhus  ren- 

dimentos defdo  tempo  que  a  mety  dentro  na  tapada  ,  declaro  que  o 
que  dever  deftes  rendimentos  fe  ha  de  paguar  de  todo  o  monte  de  mi- 
uha  fazenda  como  as  outras  dividas  c  na  liquidaçam  dos  finitos  fe  terá 

reí peito 
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refpcito  a  calidade  da  terra  ,  que  he  muito  fragua  e  naó  fe  poder  fe- 
nicar  íenaó  de  Íeis  em  leis  annos  ,  e  naõ  fe  cemear  fenaó  quando  fe  cé- 

nica a  outra  terra  ao  redor. 

A  herdade  de  Gonçallo  Tofcano  que  eíta  toda  dentro  na  tapada 
ouve  com  obrigaçam  de  paguar  cadano  o  que  confiar  pela  cícriptura 
que  fobre  iíTo  fe  fez  em  quanto  naó  deíTe  quatrocentos  e  quorenta  mil 
reis ,  para  que  elle  tem  provifaó  minha  para  os  aver  no  celeiro. 

A  herdade  dejoaó  Machado  e  de  João  Gomes  Vieyra  feu  genr- 
ro  que  eíta  toda  dentro  na  tapada  lhes  comprej  pelo  dinheiro  que  a 
eferitura  dirá  e  nella  mefma  fe  declara  quanta  parte  do  dito  dinheiro 
era  de  juro  que  o  Doutor  Félix  Teixeira  vendeo  para  a  jornada  de 
Tangere ,  para  que  me  apercebi  no  atino  de  mil  e  quinhentos  fetenta  e 
quatro  c  declaro  que  por  cite  juro  fe  vender  para  obrigaçam  do  Eíta- 
do  ,  naõ  reftam  meus  filhos  obrigados  ao  remir  e  por  éfla  rezam  o  di- 

nheiro que  for  vivo  da  venda  deite  juro  como  he  aparte  que  entrou 
na  compra  deita  herdade  pertence  iniblido  ao  Duque  meu  filho  fucef- 
for  do  Eirado  em  lugar  do  juro  que  fe  vendeo  e  porque  alem  do  pre- 

ço que  dei  por  eíta  herdade  ris  também  merce  aos  ditos  Johaó  Macha- 
do e  Johaó  Gomes  por  hua  provifaó  minha  de  quitar  a  ambos  ou  a  ca- 
da hu  delles  o  foro  de  híí  lagar  dazeite  que  me  pagava  a  trigo  e  eíla 

merce  lhe  fiz  em  minha  vida,  declaro  que  com  o  preço  da  mefma  her- 
dade fe  ha  de  lançar  em  Inventario  por  bens  partiveis  a  cílimacaõ  que 

eíla  merce  valia  em  minha  vida. 

A  herdade  que  foi  de  Gafpar  de  Sampaio  e  de  dona  Antónia  An- 
riquez  fua  mulher  comprei  por  trezentos  e  cinquoenta  mil  reis  ,  mas 
a  eferitura  naó  he  feita  e  Vicente  Fernandez  tem  em  íeu  pod^r  a  pro- 
curaçam  que  dona  Antónia  fez  em  leu  nr-me  c coiro  herdeira  de  feu 
marido  a  Ayres  de  Miranda  para  fe  fazer  eíla  eferitura  na  qual  conferia 

fer  pagua  pello  juro  que  poriffo  lhedev  na  dizima  do  pefeado  de- Lis- 
boa com  pacto  de  retio  a  rezam  de  defaíTeis  mil  reis  o  milheiro  .  o  qual 

juro  lhe  começou  acorrer  do  tempo  em  que  largou  a  herdade  que  eíla 
ja  toda  dentro  na  tapada  pela  terceira  cerqua  guc  f  s  ,  declaro  que  por 
eíla  herdade  fe  comprar  com  o  juro  que  he  do  citado  pertence  inioli- 
do  a  meu  filho  fucceíTor  e  naó  he  partivel ,  pareccire  que  também  ef- 
te  juro  fe  vendeo  fem  licença  deElRey  meu  Senhor  eque  fe  deve  pa- 

guar do  monte  e  lançarfe  em  Inventario. 
Eu  meti  nas  tapadas  as  acenhas  feguintes :  ÍT.  a  que  foi  de  Antó- 

nio Mouro,  o  pizam  do  Doutor  André  Jorge,  a  acenha  deFrancifco 
Fernandez,  a  outra  acenha  do  mefmo  Doutor  André  Jorge,  a  de  Fran- 
cifeo  tio  Campo  ,  e  a  de  Lianor  da  Coita  as  quacs  todas  eraó  fureiras 
ao  Eftadó  como  fe  vera  pello  livro  do  almoxarifado  que  fervia  antes 
de  fe  meterem  na  tapada  pratiquej  com  letrados  fe  eítava  ebrigado  a  fa- 
tisfazer  ao  liiceílbr  do  Eítado  a  eítimaçam  deites  foros  pareceo  que 
naó  e  que  fomente  fe  havia  de  fazer  inventario  do  preço  porque  ío- 
ráó  compradas  as  ditas  acenhas  e  pizaó  e  declaro  que  acenha  de  Fran- 
cifeo  do  Campo  tinha  hua  várzea  que  pella  eferitura  da  crirpra  fe  ve- 

ra. E  declaro  que  dei  também  ao  Doutor  André  Jorge  pello  feu  pi- 
zaó e  acenha  de  que  acima  falo  outra  acenha  do  bicho  que  comprei 

para 
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para  lha  dar  e  que  também  lhe  quitei  o  foro  delia  em  fua  vida  para  f<* 
lazer  eítimaçaó  deita  mercê. 

Quando  fís  a  primeira  tapada  me  largou  o  Confelho  de  Borba 
para  meter  dentro  nella  certa  terra  que  era  do  meímo  Confelho  pella 
qual  lhe  alarguei  o  vallongo  com  a  mais  terra  que  fe  declara  na  efcri- 
tura  que  entam  fe  fes  e  lhe  dei  mais  cem  cruzados  para  a  obra  da  Ca- 
dea  da  mefma  Villa  e  porque  iíto  que  lhe  largei  era  do  morgado  no- 

vo e  lho  naõ  podia  dar  ;  quando  defpois  fís  a  iegunda  tapada  fe  fes  ou- 
tra eferitura  em  que  fe  revogou  eíta  e  dandome  o  Confelho  mais  ter- 

ra no  Orelhal  lhe  dei  por  cila  e  em  lugar  da  terra  do  morgado  que  lhe 
naó  podia  dar  ,  e  pello  canto  do  vai  do  navio  em  que  meu  paj  fala  em 
feu  teítamento  que  naó  tinha  fatisfeito  a  herdade  de  pombinhos  e  a 
da  franqua  e  as  courellas  de  Luis  Lopes  Vargo  que  eítavaó  na  ribeira 
de  Borba  e  partiaó  com  a  mefma  herdade  de  pombinhos  e  outra  courel- 
la  de  hu  Johaô  Rodriguez  deítremoz  que  partia  com  as  ditas  courel- 

las e  da  dita  herdade  de  franqua  eíta  dentro  na  tapada  hu  pequeno  que 
parte  com  terras  do  morgado  novo  de  que  acima  trato  que  levara  féis 
alqueires  de  cemeadura.  E  declaro  que  o  canto  do  Vai  do  navio  de  que 
acima  íaço  menção  e  asbernfeitorias  de  hua  tapadinha  nova  que  meu 
paj  fez  em  que  eíta  o  outeiro  da  talaja  c  a  mefma  terra  da  tapadinha 
deixa  meu  paj  em  morgado  na  fua  terça  e  porque  o  canto  do  Vai  do 
navio  citava  ainda  por  iarisfazer  quando  fís  o  partido  com  o  confelho 
de  Borba  no  qual  o  fatisfis ,  declaro  que  fe  ou  vera  de  fatisfazer  da  ter- 

ça de  meu  pay   para  feu  tcfíam*nto  aver  niíto  eífeito. 
Declaro  que  também  comprei  ao  Doutor  André  Jorge  hua  vár- 

zea dantre  as  agoas  da  acenha  de  António  Mouro  e  da  do  dito  Doutor, 
e  hu  pedaço  dííta  vaiíea  que  levara  dons  alqueires  de  cemeadura  que 
ficou  fora  das  taipas  dei  também  ao  confelho  da  Villa  de  Borba  coma 
herdade  da  franqua  e  com  as  outras  acima  declaradas. 

Comprei  outras  muitas  herdades  e  courellas  que  meti  dentro  na 
tapada  como  fe  vera  pelas  eferituras  que  eítam  no  meu  cartório  no  fa- 
quo  da  tapada  as  quaes  pagei  por  muito  mais  do  que  valiam  porque 
comprava  o  meu  goíto  eo  feu  intereífe. 

Toda^;  as  mais  terras  que  fe  acharem  na  tapada  que  cu  rmó  com- 
prei todas  faô  do  morgado  novo  que  meu  paj  fez  tirando  alguãs  cou- 

rellas  que  elle  comprou  defpois  de  fazer  o  dito  morgado  novo  o  que 
confiara  por  a  data  da  inftituiçaó  delle  e  polias  caitas  de  compra  que 
fe  acharem  feitas  defpois  delia.  E  no  Cartono  em  hu  livro  de  purga- 
minho  eftam  as  eferituras  das  herdades  que  pertencem  ao  morgado  no- 

vo e  ellas  declaraó  as  eonpontaçoês  por  onde  partem. 
Declaro  que  ficou  hu  pedaço  de  terra  do  morgado  novo  a  ponte 

debaixo  da  ribeira  de  Borba  fora  da  taipa  o  qual  eíta  demarcado  e  ecr- 
quado  com  terra  do  Confelho. 

Aconíelho  a  meu  filho  que  para  que  a  tapada  fe  conferve  como 
eíta  c  com  as  mais  bemfeitonas  que  elle  quifer  fazer  e  as  terras  que  ci- 

tam por  fatisfazer  que  deve  tomar  tudo  na  fua  terça  e  vincule  ao  mor- 
gado para  os  fuceíTores  que  forem  deite   Eítado  porque  he  hu.1  coufa 

taó  boa  que  todos  haó  qe  folgar  muito  com  cila. o 

Decla- 
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Declaro  que  a  ponte  velha  debaixo  da  ribeira  de  Borba  he  do 

confcllio  de  Villaviçofa.  E  que  fís  lòmente  nelle  luiã  parede  da  parte 
da  tapada  epelo  que  eíta  leito  da  parte  de  fora  da  dita  ponte  velha 
íc  vera  o  que  fe  fez  de  novo  da  parte  de  dentro. 

Juros. Algíís  juros  vendi  fem  provifaó  delRej  meu  Senhor  obrigando- 
me  nas  eferituras  á  avella  de  S.  Alteza  ,  vejamfe  todas  as  que  fe  fizeram 
de  vendas  de  juros  e  por  ellas  conítara  quaes  eílas  faó  e  crejo  que  huã 
deitas  foi  do  que  vendi  cm  Sacavém  a  Duarte  Teixeira  mando  que  fe 
torne  o  dinheiro  as  partes  o  qual  fe  fatisfara  de  todo  o  monte  por  eu 
naó  poder  vender  juro  emperjuizo  do  fucellbr  fem  licença  de  Sua  Al- 
teza. 

O  Juro  que  tenho  vendido  para  ferviço  delRej  meu  Senhor  he 
o  abaixo  declarado.  PaíTei  huá  provifaó  a  Fernão  Barboza  que  Deos 
perdoe  para  vender  no  anno  defetenta  e  dous  o  juro  que  confiara  pela 
eferitura  ,  o  qual  mandei  vender  para  os  quinhentos  homens  cem  que 
EIRej  meu  Senhor  me  mandou  que  o  fervice  para  a  Armada  de  que  o 
Senhor  dom  Duarte  que  Deos  tem  ja  por  geral  e  declaro  que  do  di- 

nheiro deite  juro  fe  compraram  quatro  bandeiras  de  tafetá  com  as  mi- 
nhas armas  eque  por  eíta  armada  naó  aver  eíteito  fe  venderão  os  man- 

timentos que  fobejaram  e  o  dinheiro  que  nelles  fe  fez  confiara  pella 
conta  de  Diogo  de  Soufa  ,  o  qual  dinheiro  comi  e  gaitei  em  minha  ca- 
fa  e  crejo  que  eíta  carregado  na  receita  de  André  Mendes  que  fervia 
detezourciro  delia  como  fe  vera  no  livro  da  fazenda  do  dito  anno  de 
fetenía  e  dous. 

Também  he  deita  conta  o  que  fe  cobrar  de  Johaó  Francifco  da 
demanda  que  com  clle  corre  por  ler  tezourciro  deita  gente. 

Vendi  mais  por  procuração  que  para  iíTo  paífei  ao  Doutor  Félix 
Teixeira  o  que  conílar  pelas  eferituras  que  elle  fez  para  a  jornada  de 
Tangere  do  qual  dinheiro  fe  compraram  todas  as  couías  cie  Oracio  da- 
breu  tem  em  leu  poder  c  polia  fua  conta  e  de  António  Caldeira  fe 
vera  quaes  faó  e  quaes  eítaó  vivas  e  declaro  que  defie  mefmo  dinhei- 

ro fe  comprou  a  prata  que  Diogo  Scares  fes  fazer  em  Lisbca  e  que 
taóbem  Gonçallo  Franquo  fez  dinheiro  dos  mantimentos  que  fobejaraó 
o  qual  eu  comi  e  na  lua  conta  fe  vera  o  que  fe  entregou  a  António 
Zvlouro. 

Também  Francifco  Corrêa  do  Algarve  vendeo  la  madeira  que  fe 
comprou  com  o  dinheiro  deite  juro  e  aííy  pipas  o  qual  dinheiro  eu  co- 

mi, c  pella  conta  que   clle  deu  fevera  quanto  he. 
Na  conta  de  António  Mouro  me  parece  que  eíta  huã  provifam 

de  dous  tribulos  c  navetas  novos  dourados  que  fe  comprar?  ó  com  o 
dinheiro  do  mefmo  juro  e  Diogo  Scares  ospageu  aqui  cm  Villaviçofa. 

E  hus  duzentos  c  tantos  mil  reis  do  dinheiro  que  dei  pella  her- 
dade de  Johaó  Machado  e  de  Johaó  Gomes  Vieira  faó  taóbem  do  mef- 

mo juro,  como  mais  largamente  fca  dito  nas  couías  da  tapada. 
EIRej  meu  Senhor  me  mandou  pedir  por  Scbaíliaó  da  Ccíla  fi- 

dalgo 
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dálgo  da  fua  cafa  e  efcrivaó  de  fua  fazenda  o  anno  paflado  de  fetenta 
e  Tete  feifcentos  homes,  cu  dez  mil  cruzados  para  elles  para  eíla  jor- 

nada daírica  e  porque  eu  naó  tinha  dinheiro  vendi  com  licença  deS. 
Alteza  duzentos  ctantos  mil  reis  de  juro  na  dizima  e  com  o  dinheiro 
delles  fervi  a  Sua  Alteza. 

Vendi  mais  feifccntos  mil  reis  de  juro  com  licença  de  Sua  Alteza 
na  mefma  dizima  e  parte  delles  em  Sacavém  e  porque  citava  em  fegre- 
do  a  pailàguem  de  Sua  Alteza  a  Africa  para  eu  me  fazer  prcítes  de  di- 

nheiro fem  declarar  a  Sua  Alteza  que  o  queria  vender  para  o  fervir 
neíta  jornada  lhe  mandei  dizer  que  por  ficar  muito  individado  da  de 
Tangere  e  por  outros  refpeitos  que  na  provifaó  de  licença  de  S.  Alte- 

za fé  faz  menção  ,  queria  vender  adita  cantidade  de  juro  para  comif- 
fo  me  tirar  das  obrigações  em  que  eítava ,  pelo  que  declaro  que  a  ver- 

dade he  que  vendi  eíte  juro  para  eíta  mefma  jornada ,  e  naó  para  pa- 
guar  coufas  de  Tangere. 

Do  dinheiro  deite  juro  mandei  comprar  por  Belchior  Rodriguez 
três  anéis  que  cuítaraõ  fegundo  minha  lembrança  duzentos  e  fetenta 
mil  reis ,  os  quaes  dei  a  huã  peíToa  declaroo  alfy  para  que  fe  faiba  que 
eit.es  duzentos  e  fetenta  mil  reis  fenaó  defpenderaó  em  ferviço  de  Sua 
Alteza. 

Também  defte  juro  empreitei  ao  Comendador  mor  três  mil  cru- 
zados fe  mos  naó  paguar  em  minha  vida  mando  que  fe  arecadem  e  que 

lembre  que  eftes  três  mil  cruzados  fe  naó  defpenderaó  também  em  fer- 
viço  de  Sua  Alteza. 

Paífoume  S.  Alteza  outras  duas  provifoês  para  poder  vender  na 
mefma  dizima  ou  obrigar  nefte  Rejno  e  no  de  Caítella  dous  mil  cru- 

zados. ÍT  ri.il  por  cada  provifam  e  porque  huã  deftas  mandei  a  Caítel- 
la epedi  ao  Duque  de  Medina  quifeíTe  vender  fobre  feus  bens  livres 

quatrocentos  mil  reis  de  renda  a  cenço  com  pacto  de  retro  a  refam  de 
quinze  por  milhar  para  eu  aver  o  dinheiro  e  mandar  paguar  os  reditos 
cadano  em  quanto  naô  remiíTe  o  dito  juro  fe  la  fe  erfeitoar  eíta  venda 
defempenhaíle  o  dito  cenço  porque  polia  obrigaçam  que  para  iííb  paf- 
fei  eítou  obrigado  a  fazer  dentro  em  féis  annos.  E  pareciame  bem  que 
fe  vendcífe  logo  ca  eíte  juro  para  fe  fatisfazer  eíta  obrigação  porque 
com  fe  venderem  trezentos  e  fetenta  e  cinquo  mil  reis  fe  ficaõ  remin- 

do os  ditos  quatrocentos  e  os  cuítos  que  niífo  ade  aver  e  outros  in- 
convenientes que  ej  por  muito  grandes. 

E  porque  para  o  Duque  de  Medina  vender  eíte  cenço  foi  necef- 
fario  fazermos  a  Senhora  dona  Catherina  e  eu  hua  obrigação  de  o  re- 

mir dentro  dos  ditos  féis  annos  e  de  paguar  os  reditos  em  quanto  fe 
naó  remille  e  para  iífo  obrigou  todos  feus  bens  de  qualquer  cal  idade 
que  folfem  a  qual  por  fer  muito  geral  parecia  comprendcr  os  dotes  fiz 
huã  obrigação  de  fora  porque  me  obriguei  a  tirarlhe  deita  obrigação 
que  aíly  fez  todos  os  feus  bens  dotais  e  diífo  lhe  paífei  outro  alvará 
jurado  ,  mando  que  fe  cumpra  o  conteúdo  ncíte  meu  alvará  e  obriga- 

ção e  que  por  nenhu  caio  fiquem  os  ditos  bens  dotais  fogeitos  a  obri- 
gação qu'c  fe  fez  ao  Duque  de  Medina. 
E  fe  os  outros  quatrocentos  mil  reis  de  que  fe  tem  ja  vendido 

Tom.  IV.  Tr  alguá 
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alguã  parte  fe acabarem  de  vender,  declaro  que  também  he  para  eíta 
jornada  e  que  tudo  o  que  por  as  contas  dos  officiaes  fe  achar  que  fe 
comprou  com  os  dinheiros  de  todos  os  juros  atras  nomeados  lendo  as 
coufas  vivas  ao  tempo  de  meu  falecimento  pertencem  ao  fucceíTor  de 
minha  caía  iníblidum  e  aílí  fe  lhe  deve  todo  o  dinheiro  que  declaro  e 

fe  achar  que  fe  entregou  a  meus  thefoureiros  de  que  coufas  que  foube- 
jaraó  e  fe  venderão  para  defpeza  de  minha  cafa  ;  e  lembro  que  fe  algu 
deites  juros  que  vendi  para  ferviço  delRej  meu  Senhor  foi  íein  fua 
licença  que  he  a  venda  nulla  e  o  preço  fe  deve  de  todo  o  monte. 

Todos  os  mais  juros  que  fe  acharem  que  eu  vendi  tirando  os  de 
que  atras  faço  menção  declaro  que  naó  foi  para  ferviço  delRej  meu 
Senhor  pelo  que  a  Senhora  dona  Catherina  da  ametade  dos  acquiridos 
e  meus  filhos  de  fuás  legitimas  tem  obrigação  de  remirem  os  ditos  ju- 

ros o  fucceíTor  do  Eítado  taóbem  como  herdeiro  dos  patrimoniais  en- 
trara com  fua  parte. 
Sendo  cafo  que  fe  ache  que  algíís  dos  meus  almoxarifes  dantre 

douro  e  minho  e  tralos  montes  arrecadarão  algus  foros  ou  rendas  que 
pertenciaõ  ao  monte  da  fazenda  do  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem, 
fe  eítiverem  em  receita  aos  ditos  almoxarifes  como  rendas  minhas  e  del- 

ias deram  conta  mando  que  fe  pague  ao  monte  as  coufas  que  elles  por 
eíta  via  tiverem  arrecadado  para  minha  fazenda. 

Eu  tenho  feito  muitas  inftancias  polia  conta  de  António  Mou- 
ro fe  concluir  como  meus  officiaes  fabê  e  porque  importa  muito  aca- 

barfe  aííi  a  minha  fazenda  como  a  elle  peço  muito  a  Senhora  dona  Ca- 
therina que  lhe  mande  dar  toda  a  brevidade  poífivel. 

E  lembro  que  empreitei  ao  mefmo  António  Mouro  quando  o 
Duque  meu  Senhor  faleceo  quinhentos  mil  reis  para  acabar  de  paguar 
moradias  e  outras  coufas  á  criados  de  que  elle  avia  de  dar  conta  no 
monte  e  na  conta  do  tefoureiro  que  me  entaó  fervia  á  de  eítar  conhe- 

cimento de  como  o  recebeo ,  declaro  que  eftes  quinhentos  mil  reis  fe 
devem  a  minha  fazenda. 

Eu  fui  correndo  fempre  com  os  treze  mil  reis  que  o  Duque  meu 
Senhor  que  Deos  tem  deixou  de  juro  para  hu  miffa  cotediana  que  fe 
dis  em  Santo  Agoftinho  de  Villaviçofa  poíto  que  naó  fui  nunqua  fa- 
tisfeito  delles  ,  mas  por  me  parecer  que  era  bem  feito  o  fis  fem  fer 
obrigado  a  iíTo  encomendo  a  meu  filho  que  aífy  o  faça  e  fendo  cafo 
que  naó  aja  terça  do  dito  Senhor  quero  que  fe  cumpra  da  minha  ou  a 
parte  a  que  de  fua  Senhoria  naõ  cheguar  polia  diminuição  da  falcidia. 

As  armas  e  munições  que  tenho  mandado  dar  da  minha  armaria 
fe  paguem  ao  monte  da  fazenda  do  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem 
em  cafo  que  naó  aja  terça  e  avendoa  fe  pagarão  ao  morgado  a  que  a 
dita  armaria  ficou  vinculada.  E  pela  conta  de  Bento  Eíteves  e  de 
Agoftinho  de  Rujçol  fevera  o  que  tenho  dado  por  portarias  de  meus 
officiaes  e  as  que  conitar  que  empreitei  fe  cobrarão. 

Eu  tomei  empreitado  com  licença  delRey  meu  Senhor  das  ar- 
quas  dos  orfaós  dalgíís  lugares  de  minhas  terras  o  dinheiro  que  fe  vera 
pelas  minhas  proviíoes  que  citam  nas  mefmas  arquas  e  mandei  meter 
nellas  os  penhores  douro ,  prata ,  e  pedraria  que  fe  vera  pellos  autos 

que 
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que  diíTo  fe  fizeram  que  eftam  nas  ditas  arquas  mando  que  efte  dinhei- 
ro fe  pague  primeiro  que  outra  divida  alguã  porque  efta  tenho  por 

de  mais  obrigação  que  todas  por  fer  de  orràós. 
E  lembro  os  oitenta  e  tantos  mil  reis  que  me  deve  a  Arqua  dos 

Orfaós  de  Borba  de  que  ha  autos  e  certidões  em  poder  de  Sebaftiaó 
Alvarez  arrecadaíTem  porque  na   fe  me  deve. 

Lembro  que  ja  fe  deu  ao  Mofteiro  de  Santo  Agoftinho  deVilía- 
viçofa  o  ornamento  de  veludo  preto  que  lhe  deixou  o  Duque  meu  Se- 

nhor que  Deos  tem  em  feu  teftamento. 
Naó  tenho  para  que  lembrar  a  Senhora  dona  Catherina  o  eftade 

em  que  eíla  cafa  eltá  e  quam  diminuída  fica  pois  ella  o  fabe  milhor 
do  que  lho  eu  podia  difer  e  por  iíFo  lhe  peço  muito  por  mercê  que  o 
mais  que  lhe  for  poífivel  fufpenda  as  defpezas  e  gaftos  ,  e  o  bom  feria 
cortar  muito  pellos  neceíTarios  quanto  mais  pollos  que  o  naó  forem  e 
aíTi  dpero  que  o  fará  confiderando  a  obrigação  que  tem  de  procurar  o 
remédio  de  todos  feus  filhos. 

Também  lembro  a  Senhora  dona  Catherina  que  por  quanto  o 
Duque  meu  filho  he  ainda  de  pouqua  idade  fe  pode  vender  muita  par- 

te do  movei  para  fe  comprir  o  mais  que  puder  fer  defte  teftamento 
porque  parece  que  o  poderia  efeuzar.  E  pello  tempo  em  diante  po- 

derá ir  fazendo  o  que  lhe  for  neceífario. 
Pareciame  bem  para  milhor  ordem  que  meu  filho  fuceíTor  do 

Eftado  tomaífe  fobre  fi  as  fatisfaçoes  dos  criados  e  cobrarfe  do  monte 
o  que  nellas  fe  montar  e  pelo  tempo  em  diante  as  poderá  ir  fatisfazen- 
do  aos  meus  Criados  com  mercês  de  officios  e  ceufas  que  neceílaria- 
mente  ha  de  dar  encomendolhe  que  o  faça  aífy. 

Ao  Duque  de  Barcellos  meu  filho  encomendo  muito  encarecida- 
mente a  provincia  da  piedade  e  que  feja  muito  feu  devoto  e  lhe  faça 

as  elmolas  que  lhe  eu  fazia  e  em  tudo  a  favoreça  como  feu  proteitor 
que  he  para  que  permaneça  eva  em  crefeimento  o  muito  ferviço  que 
faz  a  Deos  noffo  Senhor.  O  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem  decla- 

ra em  leu  teftamento  que  tem  dado  a jugada  dehua  herdade  Devora- 
monte  aos  frades  de  S.  Joaó  da  Cidade  Devora  por  refpeito  de  dizerem 
hu  trintario  in  pcrpetuum  polia  alma  delRej  dom  Manoel  que  fanfa 
gloria  aja  e  diz  que  fe  fez  fobre  iíTo  eferitura  ,  declaro  que  fua  Senho- 

ria o  naó  podia  fazer  por  a  Jugada  fer  do  Eftado  e  os  frades  ferem  in- 
capazes de  a  pofíuir  fe  efta  Jugada  fe  tirar  aos  ditos  frades  mando  que 

efta  obrigação  fe  cumpra  pela  terça  que  fua  Senhoria  me  deixou  aven- 
do  fazenda  para  iffo  e  naó  navendo  quero  que  fe  cumpra  de  minha 
terça  ,  ou  a  parte  delia  que  faltar  por  refpeito  da  falcidia. 

E  mando  que  fe  veja  fe  he  Jugada  o  mojo  da  herdade  de  Brites 
Gonçalves  que  Sua  Senhoria  deixou  ao  mofteiro  de  Santo  Agoftinho 
de  Villaviçofa  porque  fe  o  for  naó  lho  podia  dar  por  fer  do  Eftado. 

Quando  cafou  a  Senhora  dona  Maria  que  Deos  tem  com  o  Se- 
nhor príncipe  de  Parma  fiz  doaçaó  a  Ilfante  minha  Senhora  que  Deos 

tem  cios  trezentos  mil  reis  de  juro  que  a  Senhora  dona  Catherina  ti- 
nha da  fua  legitima  para  Sua  Alteza  os  dotar  adita  Senhora  dona  Ma- 

ria e  porque  eftes  trezentos  mil  reis  de  juro  ,  eram  dotais  da  Senhora 
Tom.  IV.  Tt  ii  dona 
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dona  Catherina  e  eu  me  obriguei  a  lhos  compor  mando  que  fe  lhe  ía- 
tisfhçaó  e  que  inteiramente  fe  cumpra  a  obrigação  que  eu  íbbre  ilíb 
lhe  fiz. 

O  Duque  meu  Senhor  que  Deos  tem  manda  em  feu  teftamento 
que  a  Capella  que  fe  dizia  por  feu  vifavo  no  moíleiro  de  Santo  Agof- 
tinho  de  Villaviçofa  fe  pague  para  fempre  e  fe  digua  miífa  cotidiana 

por  quanto  nas  partilhas  que  fez  ouve  certo  preço  por  onde  fe  obri- 
gou por  fua  fazenda  a  mandalla  dizer  e  paguar  e  diz  que  também  fe 

obrigou  da  mefma  maneira  polia  miífa  cotidiana  de  S.  Domingos  De- 
vora que  fe  diz  pella  alma  de  leu  avoó  declaro  que  eu  mandei  conti- 
nuar com  todas  eftas  miíTas  fem  fer  por  iíTo  fatisfeito  e  que  por  Sua 

Senhoria  fer  obrigado  a  ellas  polia  verba  do  dito  feu  teftamento  fe 
me  devem  de  fua  fazenda. 

O  Colégio  que  os  padres  da  Companhia  de  Jefu  tem  na  Cidade 
de  Bragança  tem  ja  toda  a  renda  que  o  Duque  meu  Senhor  lhe  pro- 
metteo  e  da  ventagem  ,  mas  porque  fazem  muito  fruto  naquella  Cida- 

de os  padres  do  mefmo  Coliegio  e  fam  todos  de  muita  virtude  e  bom 
exemplo ,  encomendo  muito  a  meu  rilho  que  os  favoreça  no  que  for 

poílivel. Dona  Maria  maj  de  dona  Joana  Pireira  mulher  de  Gonçallo  de 
Soufa  me  deixou  por  feu  teftamenteiro  e  porque  com  as  ocupações  de 
minha  obrigação  naó  pude  faber  fe  eftava  comprido  de  todo  o  feu  tef- 

tamento ,  peço  a  meus  teftamenteiros  que  faibaõ  fe  o  eftá  e  tendo  al- 
guá  coufa  por  comprir  ordenem  como  fe  faça  para  que  fe  defencarre- 
gue  niílb  minha  conciencia. 

A  dita  dona  Joana  Pireira  deixou  ao  Duque  meu  Senhor  que 
Deos  tem  quorenta  mil  reis  de  tença  que  lhe  foraó  julgados  contra  o 
Eftado.  E  porque  no  monte  da  fazenda  do  dito  Senhor  fe  me  fez  def- 
conto  da  eftimaçaó  defta  tença  declaro  que  a  devo  ao  mefmo  monte 
polia  obrigação  dos  ditos  quarenta  mil  reis  carreguar  fobre  mj  fomen- 

te como  poííliidor  do  Eítado. 
A  minha  dizima  do  pefeado  de  Lixboa  foj  focreftada  pellos 

Juizes  das  partilhas  pello  que  eu  devia  ao  monte  ,  vejaíTe  bem  o  rol 
das  coufas  que  paguei  porque  fenaó  paguem  duas  vezes. 

As  tenças  que  carregam  fobre  a  terça  que  o  Duque  meu  Senhor 
que  Deos  tem  me  deixou  me  foraó  defeontadas  no  que  eu  devia  ao 
monte,  declaro  que  fe  ouver  terça  me  ande  dar  em  pagamento  delia 
o  que  aíli  me  foi  defeontado  e  que  fenaó  ouver  terça  efpiraó  as  ten- 

ças pois  naó  ha  donde  fe  paguem ,  e  que  em  tal  cafo  eu  fico  devendo 
ao  monte  o  que  por  cilas  me  foi  defeontado  eque  as  partes  me  devem 
a  mj  os  rendimentos  que  tiverem  arrecadado  porque  para  iífo  deram 
fiança  quando  fe  lhe  entregarão  os  padrões. 

Porque  na  liquidação  do  ferviço  que  fe  fez  nas  partilhas  do  Du- 
que meu  Senhor  que  Deos  tem  acerqua  da  fatisfaçaó  dos  porteiros  de 

cana  ouve  erro  em  lhe  julgarem  como  a  porteiros  de  Camera  ,  por  te- 
rem efte  nome  nos  feus  alvarás  declaro  que  a  naó  ham  de  aver  fenaó 

como  porteiros  de  cana  ,  pofto  que  nos  feus  alvarás  fe  nomeem  portei- 
ros de  Camera  e  declaro  que  os  porteiros  que  fe  entendem  de  Camera iam 
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iam  Pcro  Dalmcida  e  Chriílovaõ  Rodriguez  que  he  repoflciro  de  ca- 
mas que  he  o  mefmo  que  porteiro  de  Camará. 
Eu  remi  por  trezentos  mil  reis  que  de  mj  tinha  de  tença  dom 

Rodrigo  e  acharfea  o  regido  do  padrão  no  livro  da  Chancellaria  do  an- 
no  de  íeíTenta  e  oito  ,  ou  feíenta  e  nove  vejaífe  muito  bem  fe  meu  fi- 

lho cila  obrigado  compor  a  feus  Irmãos  eíies  trezentos  mil  reis  fican- 
do dom  Rodrigo  vivo  por  meu  falecimento. 

Eu  dava  veíliarias  a  algus  moradores  de  minha  cafa  os  quaes  ou- 
veraó  veíHdos  em  veíliarias  gerais  como  laõ  dós  e  libres ,  declaro  que 
minha  tenção  foi  darlhe  eíles  veílidos  a  conta  dos  que  de  mj  aviaó  de 
aver  fe  eu  por  alguã  via  era  obrigado  a  darlhos. 

Sendo  Duque  de  Barcellos  tomei  minha  caía  no  principio  de  Ja- 
neiro de  fefenta  e  três  e  des  deífe  tempo  fe  deve  o  ferviço  aos  criados 

que  me  entaó  ferviaó  ate  o  tempo  em  que  elles  fizeram  os  contratos 
fobre  fuás  fatisfaçoes  e  há  algus  a  que  tenho  pago  vejaífe  fe  levarão 
fitisfaçaó  do  tempo  que  me  ferviraõ  ate  eu  herdar  e  iènaó  paguefe- Ihe. 

Encomendo  muito  a  meus  teílamenteiros  que  com  a  major  brevi- 
dade que  for  poííivel  cumpraó  eíle  meu  tellamento  e  acudaô  as  divi- 

das primeiro  que  tudo  mandandoas  paguar  porque  eíla  he  a  obriga- 
ção a  que  primeiro  fe  ha  de  fatisfazer.  E  torno  a  lembrar  que  as  pri- 

meiras fejaó  as  dos  orfaõs  porque  eílas  me  carregam  muito. 
A  caufa  de  teítar  taõ  pouco  he  a  grande  carga  que  deixo  a  eíla 

cafa  de  dividas  e  obrigações  e  o  ter  vendido  tanto  Juro  que  he  necef- 
fario  muito  para  o  remir  e  devem  meus  criados  de  crer  que  fe  eílas 
coufas  naõ  foraó  taõ  obrigatórias ,  e  tivera  que  com  muito  goílo  e 
amor  o  repartira  com  elles  ,  e  pelo  que  lhe  encomendo  muito  que  me 
recebam  eíla  defculpa  pois  he  taó  verdadeira. 

Em  Villaviçoía  a  vinte  e  dous  de  Fevereiro  de  mil  e  quinhentos 
e  oitenta  e  três  annos  mandou  Sua  Excellencia  ao  Duque  de  Barcellos 
que  aífinaíTe  eílas  lembranças  e  teílamento  por  elle  com  as  teílemunhas 
aqui  aííinadas  para  que  valham  conforme  ao  outro  teílamento  que  co- 

meçou a  fazer  em  Lisboa  ,  e  acaba  hoje  neíla  Villa. 

HO  DUQUE. 

Antão  de  Oliveira  Dazevedo.  =3  Luis  Gonçalves  de  Menezes,  sj  Ni- 
culao  Dandrade.  :=j  Chriílovaó  de  Brito  Pereira.  =3  Gonçalo  Gomes. 
;=:  Eílevam  Ribeiro  Rapoib.  si  Rodrigo  Rodriguez. 

Memorial 
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Memorial  das  mercês  que  Vega  Mageftade  fez  ao  Duque  D.  JoaÕ, 
que  Deos  tem ,  ejlamio  V.  Mageftade  em  Lisboa  ,  e  do  que  a 

Senhora  D.  Catharina  pede  j obre  ellas  a  V.  Magejlade , 
coliforme  ao  que  tinha  tratado  com  o  Duque  ,  e  ao 

que  elle  aepoz  em  feu  tefiamento. 

Ue  fe  fará  logo  a  carta  do  or- 
[  fio  de  Condeftable  ,  e  o  alva- 

ra~de  lembrança  que  fe  pede ,  tu- do conforme  as  portarias  que  faõ 
pa{Tadas  :  e  para  tudo  fe  poderá 
acudir  a  Miguel  de  Moura  aquém 
Sua  Mageftade  mandará  eferever 
que  fe  façaó  eftes  papeis  e  quan- 

to ao  regimento  que  fe  pede  do 
officio  de  Condeílable  ,  Sua  Ma- 

geftade vaj  cuidando  o  que  nifto 
fe  pode  fazer  ,  e  ao  diante  refpon- 
derá  o  que  ouver  por  feu  ferviço 

que  fe  faca, 

Que  Sua  Mageftade  dará  lo- 
go ordem,  em  que  fe  cumpra  ef- 

ta  mercê ,  conforme  a  portaria  que 
eftá  paífada  ,  e  em  toda  a  parte 
tratará  S.  Mageftade  os  filhos  da 
Senhora  D.  Catcrína  como  he  ra- zaõ. 

Quanto 

Primeira. 

DO  officio  de Condeftable  por feu  falecimento  para  o  Du- 
que de  Barcellos ,  e  defpois  para 

feu  neto  herdeiro  e  focceíTor  de 

íua  cafa. 
Sobrifto  pede  a  Senhora  D. 

Catherina  a  V.  Mageftade  aja  por 
bem  de  mandar  paílàr  carta  defte 
officio  ao  Duque  feu  filho  na  for- 

ma da  que  feu  pay  teve  e  alvará 
para  fe  paíTar  ao  filho  do  Duque 
herdeiro  e  lòceíibr  de  fua  Cafa 

quando  nella  lhe  foceder.  E  por- 
que para  fervir  o  dito  officio  con- 

forme ao  juramento  que  há  de  to- 
mar ,  he  neceífario  ter  o  regimen- 

to delle  a  que  a  Carta  fe  refere 
pede  a  V.  Mageftade  lho  mande 

paíTar. 
Segunda. 

Para  o  feu  filho  fegundo  de 
hu  lugar  bom  em  Caftella  de  mil 
vezinhos  pouquo  mais  ,  ou  menos 
e  quatro  mil  ....  de  renda  e  ti- 
tolo  de  Marquez  tudo  de  juro. 

Lembra  a  Senhora  D.  Cathe- 
rina a  VoíTa  Mageftade  quam  pou- 
quo fam  quatro  mil ...  de  renda 

para  feu  filho  com  elles  poder  fer- 
vir aV.  Mageftade  como  fe  deve 

efperar  de  quem  he  c  que  os  fi- 
lhos dos  Duques  de  Bargança  fam 

por  fy  grandes  e  que  nos  do  Du- 
que D.  Joam  he  ifto  ainda  mais 

claro  por  ferem  feus  filhos  delia  , 
c  por  cila  via  terem  iam  chegada 
rezam  de  ílingue  com  V.  Magefta- 

de 
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Quanto  ao  Capello  que  fe 
pede  Sua  Mageftade  mandou  di- 

zer a  Dom  Rodrigo  de  Lencaftro, 
a  difficuldade  que  avia  nefte  pon- 
teficado  ,  de  poder  alcançar  ,  e 
conleguir  femelhantes  pretencoés. 

Sua  Mageftade  mandará  que 
logo  fe  parte  provifaó  ,  para  que 
todo  efte  dinheiro  fe  pague  por 
ella  ,  fem  fer  neceíTario  requerer 
outra  provifaó  como  fepede.  E 
começará  a  correr  o  pagamento  do 
anno  que  vem  de  84  na  forma  da 
portaria  que  eítá  paliada. 

335 
de  por  o  que  pede  a  V.  Magefta- 

de aja  por  bem  de  fazer  mercê  a 
feu  filho  fegundo  de  mais  renda  e 
de  titulo  de  Duque  de  Juro  ,  e 
naõ  de  Marquez  e  feja  fervido  pa- 

ra fua  confolaçam  de  dar  em  por- 
tugal  a  feus  filhos  as  coufas  de  que 
V.  Mageftade  lhes  fizer  mercê. 

Terceira. 

Para  o  feu  filho  terceiro  huá 

Comenda  de  cinquo  mil  cruzados. 

O  Duque  e  a  Senhora  D.  Ca- 
therina  defejaraõ'  fempre  de  fazer 
Cardeal  a  feu  filho  terceiro  e  nif- 
to  o  foraó  criando  ,  e  porque  fe- 

ra coufa  muito  fácil  averlhc  V. 

Mageftade  o  Capei  lo  pede  a  Se- 
nhora D.  Catherina  a  V.  Magefta- 

de lhe  faça  eíla  mercê. 

Quarta. Duzentos  mil  cruzados  pagos 

em  quatro  annos  para  fe  defempe- 
nhar  epaguar  fuás  dividas. 

Pede  a  Senhora  D.  Catherina 

a  V.  Mageftade  aja  por  bem  de 
mandar  paflar  provifaó  para  eíle 
dinheiro  fe  pagar  todo  por  ella , 
fem  fer  neceíTario  requerer  outra. 
E  que  lho  defpachem  para  donde 
fe  faça  delle  bom  pagamento.  E 
que  feja  V.  Mageftade  fervido  que 
fe  paguem  logo  cem  mil  cruzados, 
para  fe  acodir  com  elles  á  alguás 
dividas  do  Duque  que  Deos  tem 

cujo  pagamento  fe  naó  pode  dila- 
tar fem  grandes  inconvenientes  e 

efpecialmente  por  os  muitos  Juros 
que  vendeo  a  condição  de  retro 
que  vam  correndo  com  grande 
perjuizo  daquella  Cafa. 

Quinta. 

Sua  Mageftade   ha  por  bem 

que 

Que  poíTa  mandar  trazer  da índia 
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que  a  Senhora  D-  Catherina  goze 
deita  licença  ,  em  todos  os  dias  de 
lua  vida.  E  depois  delia  gozara 
o  Duque  os  féis  annos  que  lhe  ef- 
taó  concedidos. 

índia  cadano  por  tempo  de  féis 
annos  cem  quintaes  de  canella , 
cento  de  cravo  ,  e  cento  de  noz 
tudo  forro  dos  dereitos  que  fe  pa- 
guam  a  Sua  Mageílade. 

Pede  a  Senhora  D.  Catherina 
a  V.  Mageílade  aja  por  bem  que 
efta  licença  feja  perpetua  para  que 
os  Duques  de  Bargança  pofiaó  pa- 

ra fempre  mandar  vir  em  cada  hu 
anno  da  índia  as  ditas  coufas  for- 

ras dos  ditos  dereitos  como  man- 
da o  Conde  da  Vidigueira  vir  o 

que  tem  por  feu  privilegio  perpe- 
tuo ;  e  que  ella  Senhora  D.  Ca- 

therina ufe  deita  licença  em  fua 
vida  e  defpois  de  feu  falecimento 
ufem  delia  o  Duque  feu  filho  e 
feus  focceíTores. 

Sexta. 

Logo  fe  dará  ordem  como  fe  Que  a  todos  os  focceíTores  de 
paífe  efta  Carta.  E  quanto  ao  que  fua  Cafa  defpois  que  a  herdarem 
fe  pede  para  os  filhos  Erdeiros  naó  e  nella  focederem  fe  fale  por  Ex- 
ha  lugar  polias  razoes  que  fe  de-  cellencia  aífy  como  o  Duque  a 
raó  a  Dom  Rodrigo  de  Lencaf-  tem  por  mercê  delRey  que  Deos 
tro.  tem  D.  Henrique. 

Pede  a  Senhora  D.  Catherina 
a  V.  Mageílade  lhe  mande  paliar 
fua  Carta  patente  deita  mercê  e 
que  nella  fe  declare  que  da  mef- 
ma  maneia  fe  fale  por  Excellencia 
aos  filhos  herdeiros  dos  Duques 

de  Bargança  que  por  o  tempo  fo- 
rem ainda  que  naó  tenham  herda- 

do avendo  V.  Mageílade  refpeito 
a  ferem  os  ditos  filhos  herdeiros, 
Duques  de  Barcellos  logo  como nafeem. 

Que  cite  privilegio  fe  paira- 
ra logo  na  forma  que  cita  conce- dido. 

Sétima. 

Que  o  privilegio  que  tem  em 
fua  vida  para  nam  paguar  Chan- 
ccllaria  venha  por  feu  falecimen- 

to ao  Duque  de  Barcellos  e  def- 
pois ao  feu  neto  herdeiro  efucef- 

for 
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for  de  fua  Cafa  aíTy  como  o  Du- 

que hora  tem. Pede  a  Senhora  D.  Catherina 

a  V.  Mageftade  que  efte  privile- 
gio feja  perpetuo  para  todos  os 

Duques  de  Bargança. 

E  querendo  a  Senhora  D.  Catherina  fazer  Cleriguo  hum  de  feus 
filhos ,  a  quem  eftá  prometida  a  Comenda.  Diz  Sua  Mageftade  que 
nas  coufas  que  vagarem  da  Igreja  ,  lerá  a  lembrança  delle  que  he  ra- 

zão ,  e  que  a  Comenda  que  lhe  eftá  prometida  (  que  lhe  mandará  lo- 
go nomear )  pode  paliar  ao  Senhor  D.  Phelippe.  E  fe  a  Senhora  D. 

Catherina  quifer  que  a  Comenda  prometida  fique  ao  feu  filho  tercei- 
ro ,  e  quifer  fazer  Cleriguo  o  Senhor  D.  Phelippe ,  S.  Mageftade  terá 

delle  a  lembrança  que  acima  fiqua  dito. 

Breve  do  Papa  Gregório  XIII.  pajfado  a  inftancta  do  Duque  de 
Bragança  D.  Jcac>  I.  pcra  cjue  os  Commendadores  da  apre/ènta- 
çcd  da  Serenffima  Cafa  de  Bragança  naà  obedecerem  a  outrem 

JenaÚ  aos  pcjjuidores  delia,  encd  os  querendo  fervir  na  firma  de 
Jeus  indultos,  pcràejjcm  pela  primeira  vez  os  frutos  das  ditas  Com» 
mendas  de  féis  mezes  ,  pela  jegunda  hum  anno  ,  quefè  defpende- 
riao  nafòrma  neile  declarada  ,  e  pela  terceira  vez  ficariad  pri- 

vados das  ditas  Commendas. 

Dileóto  filio  nobili  viro  Joanni  Duci  Bragantiae 

GREGORIUS  PAPA  XIII. 

Dllecte  fili  nobilis  vir  falutem  ,  &Àpoftolicam  benedictionem  ^n-Mnmé  T  O  I. 
ceras  devotionis  affectus  ,  quem  erga  nos  ,   &  Romanam  Eccle- 

fiam  gcrere  comprobaris ,  fuo  quafi  Jure  exigunt ,  ut  tibi  privilegia  a 
pra^decelíbribus  noftris  conceíTa  cx  quibus  Bragantia:  Ducibus  decus , 
&  honor,  a  u  cio  ri  tasque  accreícit  ilíada  pra;fervemus  ,  ac  ne  qua;  tu  , 
&  praráeceífores  tui  Bragantias  Duces  facilitatc  ducTi  ,  feu  incúria  an- 
tehac     remiíTcrunt  ,    tibi   ,  pcfterisque   tuis   perpetuum    prajudicium 
inferant   remedia  adhibcmus  opportuna.     Dudum  fiquidem  íelicis   re- 
cordationis  Leo  Papa  X.  praidecefibr  nofter  inter  alia  bonae  memoria:. 
Errmnuclis  tunc  Portugailia: ,  &  Algarbiorum  Rcgis  Illuftris ,  aejaco- 
bi  Bragamise  ,  &  de  Guiniaraens  Ducis,  &ipíius  Emanuelis  nepotis  fo- 
roris  lupplicationibus  inclinatus  tot  praeceptorias  militia:  Jelu  Chrifti, 
quot  infra  annum  a  data  literarurh  pra:deceílbris  hujufmodi  tunc  con- 
feclarum  computandum  fub  invocationibus  ,  de  quibus  cidem  Jacobo 
Duci  viderctur  ex  tunc  ,  prout  ex  ca  die  ,  &  c  contra  ad  tunc  ,  &  pro 

Tom.  IV.  Uu  tem- 
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tempore  exiftentis  adminiftratoris ,  &  Magiftri  di£tec  militia?  inftitutio- 
nem  dumtaxat  in  di£ba  militia  ercxit  ,  &  inftituit  ,   ac  bona ,  &  Jura 
quindecim  ea  ex  parrochialibus  Eccleíijs ,  quas  de  Jure  patronatus  di- 
cii  Jacobi  Ducis  exiftebant ,  &  quas  idem  Jacobus  Dux  infra  diclum 
annum  duxiíTet  fpecificandas  pro  íingulis  earum  re&oribus  faltem  por- 
tione  fexaginta  ducatorum  refervata  difmembravit  ,  &  feparavit ,  illa- 
que  fie  difmernbrata  ,  &  feparata  prreceptorijs  praedictis  pro  earum  do- 
tibus  juxta  arbitrium  di£ti  Jacobi  Ducis  perpetuo  applicavit ,  &  ap- 
propriavit ,  necnon  diéto  Jacobo ,  &  pro  tempore  exiftenti  Duci  Bra- 
gantias  eligendi ,  &  nominandi ,  ac  tunc  ,  &  pro  tempore  exiftenti  Ad- 
miniftratori ,  &  Magiftro  diclae  militia;  eofdem  milites  ad  diclas  pra> 
ceptorias  fie  ereclas  a  fua  primeva  erectione  ,  feu  quoties  eas  vacare 
contingeret  prasfentandi ,  ipfique  tunc ,  &  pro  tempore  exiftenti  Admi- 
niftratori ,  &  Magiftro  inftituendi  facultarem  conceílit ,    &  quod  prac- 

ceptorise  hujufmodi  fie  erec"be  ,  &inftitutíe  de  Jure  patronatus  ex  fun- datione  ,    &  dotatione  dicli  Jacobi ,  &  pro  tempore  exiílentis  Ducis 
Bragantias  perpetuo  eíTent  ,  &  effe  cenferentur  di&umque  Jus  patro- 

natus ,  ac  nominandi ,  &  prasfentandi  eofdem  milites  ad  di&as  praxep- 
torias  eidem  Duci  conceílit,  ac  quod  milites  prima  vice,  &  pro  tem- 

pore nomitati ,  pr<efentati ,  &  inftituti  prasdicliis  eidem  Jacobo  ,  &  pro 
tempore  exiftenti  Duci  Bragantise  in  fervitijs  pro  fui  ftatus  ,  &  perfo- 
nae  confervations ,  honore  ,  &augmento,  ac  prout  eidem  Duci  vide- 
rctur ,   &  non  alteri  perfoníe  defervire ,  obfequi  ,  &  obedire  teneren- 
tur ,  neque  aliter  facere  poíTent  niíi  de  dicli ,  &  pro  tempore  exiílen- 

tis Ducis  expreífo  confenfu  ,  &  contrarium  faciendo  pra:ceptorijs  hu- 
jufmodi privati  exifterent ,  illseque  vacare  cenferentur  eo  ipfo  ,  quodque 

Jacobus ,   &  pro  tempore  exiftens  Dux  Braga ntiae  ,  ac  tunc ,  &  pro 
tempore   exiftens  Adminiftrator  ,  &  Magifter  dictoe  militias  nulla  de- 
claratione  ,  aut  vacatione  prsecedentibus  ,  nec  requifilis  alios  ad  eafdem 
praxeptorias  fie  vacantes   milites ,  qui  eidem  Duci  in  praetniffis  defer- 
virent  ,  obfequerentur  ,  &  obedirent   (  ut  putatur )   prafentare  ,  no- 
minare,  &inítituere  ,  toties  quoties  cafus  prajmifTa;  vacationis  oceur- 

riífet  refpeclive  poífent ,  &  valerent ,  decrevit ,  prout  in  dic~h  pra:de- ceíforis  literis  defuper  confedlis  plenius  coníinetur.     Cum  aut  fie  ut 
exponi  nobis  nuper  fecifti  diverfi  tui  familiares  ,   &alij  di<5he  militis 
milites  per  te ,  feu  bonse  memoria:  Theodoíium  Duccm  Bragantia;  ge- 
nitoriMn  tuum  aut  alios  anteceífores    tu  os    ad  praxeptorias   prsediítas 
tunc  vacantes  prasfentati ,  &  ad  prsefentationes  hujufmodi  à  magno  Ma- 

giftro ,  feu  Adminiftratore  dicb?  militia:  in  illis  inftituti  poft  aííequutio- 
nem  prneceptoriarum  hujufmodi  à  tuo ,  vcl  antecederiam  tuorum  fer- 

vitijs receíferint ,  &  recedere  non  celfent,  nec  ad  i  11  as  per  te ,  vcl  an- 
txeííbres  tuos  praefentati ,  &  inftituti  côngrua  fervi  tia  tibi  impendera 
curent ,   quinimo  in  eorum  domibus  manendo  vcl  alífs  dominis  abfqiu 
tua  ,  &  praxicccfíbriim  tuorum  licentia  inferviendo  fiuclus  ,  redditus  , 
&  proventus  ex  eifdem  pntceptorijs  perceperint ,  &  percipiant  indebi- 
tè  cum  illis   ipfo   faclo  juxta    di.Sti  praedcceflbris   vohintâtcm   pri\ali 
fint,  &  in  eadem   expofitionc  fuSjuncla   fatilitate  ,    Du  ííftcitria  tua, 
tuorumque  anteccilbrum  íaclum  fuiífe  ,  ut  ad  declarationem  piivatio- TÚS 
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nis  contra  cos  qui  pramiílrs  contravenerint  ,  vel  ad  fpoliandum  il lis 
praceptorijs  pradiclis  diclis  de  cauíis  proceíTum  non  íuerit  ,  qua  du- 
&j  fie  pro  temporc  prafentati ,  &  inftituti  tibi,  tuisque  antecefíbribus 
inicivirc  haclenus  neglexcrunt,  &adhuc  negligunt  in  tui,  fucceíTorum 
tuorum  aucloritatis  diminutionem.  Quare  pro  parte  tua  nobis  fuit  hu- 

milhei* fupplicatum  ,  ut  aliquod  in  pramiílis  opportunum  remedium 
adhibere  de  benignitate  Apoftolica  dignaremur.  Nos  igitur  te  à  qui- 
bulVis  exconumicatienis  ctiam  cenfentes ,  ac  diclarum  literarum  teno- 

res prafentibus  pro  expreíTs  habentes  hujufmodi  fupplicationibus  in- 
clinati  ,  ut  quocumque  temporis  curfu  ,  &  lapfu  non  obftante  qui- 
cuinque  ad  pradiclas  praceptorias  per  te ,  &  anteceíTores  tuos  Duces 
Bragantia  jam  prafentati,  &  inillis  ad  praceptorias  hujuímodi  infti- 
tuti  fucrint,  &  à  te  vel  íucceíForibus  tuis  prafentabuntur ,  aut  infti- 
tuentur  in  poíterum  etiam  poft  illarum  aíTequutionem  tibi ,  &  pro  tem- 
pore  exiftenti  Duci  Bragantia  in  fervitijs  pro  tui ,  &  eorum  ftatus ,  & 
pcríbna  coníervatione ,  honcre ,  &  augmento  ,  ac  prout  tibi ,  &  pro 
tempore  exiftenti  Duci  Bragantia  videbitur,  &  non  alicui  alteri  perfo- 
nae  defervire ,  obfequi ,  &  obedire  teneantur ,  neque  aliter  facere  pof- 
iint  nifi  de  tui  &  pro  tempore  exiftentis  Ducis  expreílb  confenfu ,  & 
contrarium  facientes,  &  à  fervitijs ,  &  obedientia  pradiclis  recedentes, 
&  à  tui ,  &  pro  tempore  exiftentis  Ducis  hujuímodi  inftantia  evoca- 
tos  ,  &  requiíitos  ad  dicla  fervitia  ,  &  obedientia  non  redeuntes  pro 
prima  vice  medietate  frucluum  ,  reddituum  ,  &  proventuum  ,  unius 
anni  dicTarum  praceptoriarum  privatos  eíTe  ,  illosque  fuos  non  face- 

re ,  verum  eofdem  fruclus  íive  in  fabrica:  utilitatem  ,  aut  ornamento- 
rum  ,  &  paramentorum  emptionem  pro  Eccleíijs  in  quibus  dieta  pra- 
ceptoria  fuerint  inftituta  ,  aut  inter  earundem  Eccleíiarum  pauperes 
parrochianos  ,  vel  alia  pia  opera  tuo  ,  &  pro  tempore  exiftentis  Ducis 
Bragantia  arbítrio  diftribuendos ,  &  íi  requifttione  hujufmodi  fpreta  in 
contumácia  preftiterint ,  &  fecunda  vice  evocati  non  paruerint  oníni- 
bus  integri  anni  itidem  fruclibus,  redditibus  ,  &proventibus  dicfcirum 
praceptoriarum  ipfo  facto  privatos  eíTe  ,  illosque  fuos  non  facere ,  & 
(ut  putatur)  converti  debere.  Crefcente  vero  contumácia  íi  tertio  1110- 
niti  ad  tui  ,  &  fucceíTorum  tuorum  Bragantia  Ducum  inftantiam  eis 
injuncTá  facere  neglexerint ,  aut  recufaverint  íive  diílulcrint  pracep- 
torijs  pradiclis  privatos  eíle  eo  ipfo.  Teque  &  pro  tempore  Bragan- 

tia Duccm  alios  ad  dietas  praceptorias  tamquam  vacantes  prafentare 
poíTe  ,  &  prafentatos  hujuímodi  per  magnum  Magiftrum ,  feu  Admi- 
niftratorem  ipíius  militia  in  ipíis  praceptorijs  ad  prafentati  onem  hu- 

jufmodi inftitui  debere  harum  ferie  decernimus,  &  declaramus  ,  pra- 
fentesque  literas  nulio  unquam  tempore  de  fubreptionis  ,  vel  obrep- 
tionis  vitio  ,  aut  intentionis  noftra  notari  ,  impugnari  ,  invalidari , 
aut  in  jus  ,  vel  controverfíam  vocari ,  ficque  per  quofcurrquc  Júdice:;,  & 
commiííarios ,  quavis  auetoritate  fungente:;  ,  &  Saneia;  Romana:  Eccle- 
íia  Cardinales  ,  ac  caufarum  palatij  Apoftolici  Auditores  fublata  eis  , 
&  eorum  cuilibet  quavis  aliter  Judicandi,  &  interpretandi  faculta  te  ju- 
dicari  ,  &  difriniri  debere  :  necnon  ii  ritum  ,  &  inane  íi  fecus  íuper  his 

à  quoquam  quavis  auetoritate  feienter  ,  vel  ignoranter  contingerit  at- 
Tom.IV.  Uuii  tentari 
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tentari  ftatuimus.  Quo  circa  etiam  mandamus  quatenus  ipfi ,  vel  duo, 
aut  unus  eorum  per  fe ,  vel  alium  ,  feu  alios  Tibi ,  ac  íucceíibribus  tuis 
Bragantias  Ducibus  in  prsemiflis  efficacis  defenfionis  prseíldio  aííiftentes 
faciant  auctoritate  noftra  te ,  ac  fuccclfores  prasdiclos  pracmiffis  omni- 
bus ,  &  íingulis  juxta  praefentium  continentiam  ,  &  tenorem  pacifíce 
frui ,  &  gaudere  ,  ac  quoties  pro  parte  tua ,  feu  fucceíTorum  pradi&o- 
rum  fucrint  requifiti ,  &  opus  fuerit  eofdem  preceptores  evocatos ,  & 
requiíitos  contumaces  poenas  pradi£tas  incurriíTe  quacunque  appcllatio- 
ne  remota  declarcnt ,  non  permittentes  te  ,  íive  fucceíTores  prjediclos 
per  quofcunque  quomodolibet  indebite  moleftari ,  contradi&ores  quol- 
hbet ,  &  rebellcs  ac  praemiííis  non  parentes  per  fententias ,  cenfuras , 

&  poenas  Eccleíiafticas  aliaque  opportuna  Júris  ,  &  fac~H  remedia  ap- pellatione  poílpoíita  compefcendo ,  necnon  legitimis  fuper  his  haben- 
dis  fervatis  proceífibus  illos  fententias ,  cenfuras ,  &  poenas  praídiclas 
incurriíTe  declarando  ,  ac  eas  &  iteratis  vicibus  aggravando ,  invocato 
&  ad  hoc  íl  opus  fuerit  auxilio  brachij  fecularis  non  obltantibus  feli- 
cis  recordationis  Bonifacii  Papa:  VIII.  pradeceíToris  noílri  ,  &  alijs 
Apoftolicis  conftitutionibus  ac  diclse  militias  Juramento  confirmatione 
Apoftolica  ,  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis  ftatutis ,  &  confuetudi- 
nibus  privilegijs  quoque  indultis  ,  &  literis  Apoftolicis  in  contrarium 
quomodolibet  conceífis ,  approbatis  ,  &  innovatis  ,  quibus  omnibus  eo- 

rum tenores  prasfentibus  pro  expreílís  habentes  illis  alijs  in  fuo  robo- 
re  permanfuris  hac  vice  dumtaxat  fpecialiter  ,  &  expreíte  derogamus  , 
cacterisque  contrari js  quibufcunque  ,  aut  íi  aliquibus  communiter ,  vel 
diviíi  ab  Apoftolica  íit  Sede  indultam  quod  interdici  ,  fufpendi ,  vel 
excommunicare  non  poíTmt  per  literas  Apoftolicas  non  facientes  ple- 
nam ,  &expreíTam,  ac  de  verbo  adverbum  de  indulto  hujufmodi  men- 
tioncm.  Volumus  autcm  ab  bis  excipi  eos ,  quorum  opera  nunc ,  & 
pro  tempore  Rex  Portugallise  ejufdem  Militise  Adminiftrator ,  cui  ip- 
íius  militise  profcíTores  fpeciali  obedientiae  voto  fubíunt,  uti  voluerit, 
de  quibus  fuis  patentibus  literis  fuerit  atteílatum.     Dat.  &c. 

ProceJJo  decernido  dos  Breves  nelle  incorporados  do  Papa  Gregório 
XIII.  da  defmembraçad  de  mil  e  quinhentos  ducados  de  ouro  de 

Camera  ,  que  ferao  desmembrados  das  Igrejas  ,  e  Benefícios  do 

Padroado  da  Sereniffima  Ca/a  de  Bragança ,  e  fe  applicarao  va- 

ra Jempre  a  Capella  Ducal  de  Villa-V  iço/a  ;  importai  da  moe- 
da Portugueza  681U.  Original  ejlá  no  Cartório  da  dita  Ca /a , 

onde  o  copiey. 

Num.  202.     A    °s  Muit0  Hluftres  c  ReverendiíTimos  em  Chriíto  padres  ,  e  Se- 

A     *  m\-  nhores  os  Senhores  Arccbifpos  de  Braga  ,  e  Biípos  de  Lamego  , Ali.  1575*      Miranda  ,  e  Dclvas  &c.  e  de  quaefquer  outros  arccbiípados  ,  e  biípados deites  rcgnos  de  Portugal,  e  aos  reverendos  Senhores  feus  Proviíbres, 
e  Vigairos  geraes  ,  e  mais  officiaes  e  peífoas  que  luas  vezes  tiverem , 
c  por  elles  e  em  feus  nomes  tiverem  a  adminiftraçam  da  juftiça  aííi  no 

jfpiritúal 
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fpiritual  como  no  temporal  nas  ditas  diocefes  e  cada  hua  delias ,  e  a 
todos  e  cada  hum  dos  Senhores  Abbades  ,  Priores  ,  Dayaens  ,  Digni- 

dades,  Cónegos,  e  mais  pellbas  capitulares  das  Igrejas  metropolitanas, 
cathedraes  ,  collegiadas ,  e  aos  vigairos  ,  rectores  ,  e  beneficiados  das 
igrejas  parrochiaes  ,  e  a  quaefquer  outros  Clérigos  de  miííh  ,  notairos 
apoftolicos  ,  tabaliaens  ,  e  efcripvaens   públicos  das  ditas  Cidades  ,  e 
aquelle ,  ou  aquelles  ,  a  que  o  negocio  infraeferipto  commumtcr  vel  di- 
Vffum  tocca  ,  e  pertence ,  ou  toccar  ,  e  pertencer  poder  quomodolibet 
infuturum  quibufeunque  nomiiúbus  cenfeautur  ,  aut  quacunque  przful- 
geant  dignitatc.  Diogo  Vás  dalmeida  Prior  da  Collegiada  igreja  de  San- 
cta  Alaria  da  miíericordia  da  villa  dourem  Uiixbonen.  diocef.  &c.  Juiz 

executor  apoftolico   dos  breves  apoftolicos  de  feparaçam ,  difmcmbra- 
çam  ,  applicaçam ,  e  appropriaçam  de  que  fe  ao  diante  fará  larga  ,   e 
exprelía  menção  ,  faude  ,  paz  ,   e  perpetua  felicidade  cm  Deos  noíTo 
Senhor  faço  iaber  ,  como  por  parte  do  UluítriíTimo  ,  e  excellentiffimo 
Senhor  D.  João  Duque  de  Bragança  e  de  Barcellos  &c.  e  dos  Reveren- 

dos Senhores  Davam ,  Thefoureiro  ,  e  Capellaens  e  mais  miniílros  de 
lua  Capella  me  foi  prefentado  hum  breve  apoftolico  ad  Perpetuam  rei 
memoriam  ,  olim  concedido  pelo  Papa  Juiyo  III.  de  boa  memoria  à 
petiçam  do  Duque  Dom  Theodoíio  feu  pay  que  Deos  tem  revalydado 
ora ,  e  novamente  concedido  á  inftancia  de  Sua  Excellencia  pelo  San- 
tiílimo  em  Chrifto  padre  efenhor  o  Senhor  Gregório  Papa  XIII.  noíTo 
Senhor  ora  na  igreja  de  Deos  Prefidente  paflado  informa  graciofa,  pe- 

lo qual  Sua  Santidade  ha  por  bem  concederlhe  que  dos  fruélos ,  reddi- 
tos  ,  e  proventos  dos  benefícios  e  igrejas  de  feu  padroado  ,  que  elle  pa- 

ra iífo  nomeaííe  ,  fe  pofiam  feparar  edifmembrar  mil  e  quinhentos  du- 
cados douro  de  Camera  ,  e  applicalos  e  approprialos  in  perpetuam  pa- 

ra as  diítribuiçoens  quotidianas  da  dita  fua  Capella  ,  fegundo  o  theor  e 
forma  delle  ,  e  com  as  claufulas ,  e  declaraçoens  no  dito  breve  expref- 
fas  e  efpecificadas  e  juntamente  com  o  dito  breve  de  difmembraçam  e 
applicaçam  me  foi  outro  fy  apprefentado  outro  breve  declaratório  do 
dito  SantiíTimo  Padre  Gregório  Papa  XIII.  noílb  Senhor  fobre  a  de- 
claraçam  e  refoluçam  de  alguás  duvidas  que  por  parte  de  fua  Excellen- 

cia lhe  foram  movidas  e  confultadas  fobre  o  entendimento  do  dito  pri- 
meiro breve,  expedidos  ambos  fub  tmnulo  pifeatoris ,  eferitos  em  per- 

gaminho ,  faons  ,  inteiros ,  nam  cancellados ,  nem  viciados ,  nem  em 
parte  alguã  de  íi  fufpeclos ,  ymmo  verdadeiros  ,  e  carecentes  omnino  de 
vicio  e  fofpeiçam  fegundo  que  delles  e  de  cada  hum  delles  prima  facie 
parecia,  cujo  treslado  dambos  e  de  cada  hum  fuccejjhe  de  verbo  adver- 
bum  he  o  que  fe  fegue. 

GREGORIUS  PAPA  XIII. 
A  D  perpetuam  rei  memoriam.  Catholicorum  ac  infignium  Ducum 

petitiones  illas  libenter  exaudimus,  perquas  divinus  cultus  auge- 
tur  ,  &  miniftris  ecclefíafticis  congruè  íubvenitur  ,  necnon  ca  quse  à 
pradeceíToribus  noftris  his  de  caulis  ftatuta  <Sc  ordinata  fuertmt,  utqui- 

buslibct 
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buslibct  impcdirnentis  fublatis  ,  fuum  confequantur  effeclum  ,  adver- 
íus  contrarias  diípoíitiones  reílitucndo  opportune  difponimus  ,  ali- 
tcrquc  defupcr  Providemus ,  prout  in  Domino  confpicimus  expedire. 
Aliis  liquidem  a  felicis  recordationis  Júlio  PP.  III.  predecefíbre  noftro 
emanarunt  literse  tenoris  fublequentis.  Julius  Epifcopus  fervus  fervo- 
rum  Dei  ad  Perpetuam  rei  memoriam.  Superna  diipoíitione  ,  cujus 
inferutabili  providentia  ordinationem  fufeipiunt  univería  ;  adApoítoli- 
cx  Sedis  apicem  meritis ,  licet  imparibus  aífumpti ,  ad  ea  per  qua:  in 
fingulis  Ecclefijs  &  alijs  Deo  dicatis  locis  divinus  cultus  augetur  ,  & 
miniílris  Eccleíiafticis  eidem  cultui  manei patis  de  côngrua  iubventio- 
ne  providetur ,  ac  Chriíli  fídcles  ad  divini  nominis  venerationem ,  & 
devotionem  excitantur ,  prafertim  cum  perfona:  generis  claritate  ful- 
gentes  id  à  nobis  fuppliciter  poftulant ,  libenter  intendimus  ,  &  in  ijs 
noiíri  Paftoralis  orlieij  Partes  favorabiliter  impartimur  ,  prout  loco- 
rum  ,  &  temporum  ,  ac  peribnarum  qualitate  penfata  in  domino  conf- 

picimus íalubriter  expedire.  Sane  pro  parte  dilecti  fllij  nobilis  viri 
Theodoíij  Ducis  Bragantia:  nobis  nuper  exhibita  petitio  contmebat , 
quod  cum  ipíe  ad  divini  cultus  augmentum  ,  &  fpiritualem  Chriíli 
fidelium  coniblationem  in  capella  fua  egrégios  verbi  Dei  praedicatores 
Organiíías  ,  &  plures  Capellanos  ,  ac  alias  perfonas  pro  rniílis  &  alijs 
divinis  officiijs  celebrandis  ,  ac  ipíius  capella:  lervitio  non  ex  fruclibus 
ecclcíiafticis  fed  cjus  proprijs  íumptibus  &  expeníis  honoriflce  manu- 
teneat ,  &  tam  ipíe ,  quam  ejus  prardeceflbres  Bragantia:  Duces  qui 
pro  tempore  fuerunt  à  pluribus  annis  citra  ad  divini  nominis  gloriam 
circa  manutentionem  capella;  y  &  peribnarum  hujufmodi  non  medio- 
criter  iníenti  fuerint ,  idque  pracdicTus  Theodofius  Dux  de  cajtero  uhe- 
rius  facere  intendit ,  &  redditibus  patrimonij  íui  juxta  ejus  ítatus  con- 
decentiam  íibi  neceflarijs  exiítentibus  id  commode  erficere  non  poílit, 
niíi  aliunde  fubveniatur ,  íi  ex  fruclibus  redditibus  ,  &  proventibus  be- 
neficiorum  ecclefíaíUcorum  de  jure  patronatus  ipfius  Theodoíij  Ducis 
exiílentis  ,  quse  ultra  nonaginta  exiíhint  ,  &  quorum  iníimul  .fru~ 
clus  rcdditus,  &provcntus  valorem  annuum  decem-millium  ducatorum 
auri  de  Camcra  excedunt  per  ipfum  Thcodoíium  ducem  ,  ex  nunc ,  vel 
ex  die  corum  vacationis  íimul ,  vel  íucceífívè  nominatorum  ,  &fpeci- 
íicandorum  cum  pro  tempore  vacaverint  ,  quantitas  valoris  mille  & 
quingentorum  ducatorum  auri  íimilium  per  eundem  Thcodoíium  & 
íucceíTores  íuos  Bragantia:  duces  pro  tempere  cxiílentes  inter  perfonas 
capella:  hujufmodi  pro  corum  manutentione  dividenda,  &  diftribuen- 
da  feparetur  ,  &  difmembraretur  ,  ac  eidem  capella:  ad  hujufmodi  eífe- 
clum  applicaretur  ,  &  appropriaretur ,  ex  hec  profcclo  pia:  ejufdem 
Theodoíij  ducis  intentioni  cum  divini  cultus  incremento  non  parúm 
confulereturç  Quare  pro  parte  dieli  Theodoíij  ducis  nobis  fuit  humi- 
liter  fupplicatum  ,  ut  quantitatem  mille  &  quingentorum  ducatorum 
ex  fru&ibus  redditibus ,  &  proventibus  benef ciorum  hujufmodi  per- 

petuo lrparare  ,  &  diímenibrare  ,  illamque  eidem  capella:  in  manuten- 
tionem Cantorum,  Capcllanorum  ,  organiftae,  &  predicatorum ,  ac  alia- 

rum  peribnarum  hujufmodi  dumtaxat  juxta  ordinationem  per  Theo- 
doíium  Ducem  &  íucccilbres  hujuímodi  defupcr  facienda  dividendos. 

Au  cio- 
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Auetoritatc  <Sc  tenore  prafcntis  ctiam  perpetuo  applicamus  ,  &appro- 
priamus  ,  ac  applicatos  &  appropriatos  ;  necuon  ex  nunc  eidem  plenum 
jus  in  illis  vere ,  &  non  fi&è  acquilitum  efTe  ,  eamque  beneficio  regu- 

la: de  non  tollendo  jure  qureíito  ,  &  pacifoe  triennalis  Poireííiones 

gaudere  Poífe.  Etíi  ullo  unquam  tempore  fruclus  ,  redditus ,  &:  pro- 
ventus  beneficiorum  perdictum  Theodoíium  Ducem ,  ut  pnefertur  no- 
nunquam  ,  &  fpecificandorum  ultra  valorem  mille  &  quingentorum 
ducatorum  ac  duarum  portionum  hujufmodi  excreverint  .  totum  id 

quod  excreverint ,  ad  opus  fabrica: ,  &  onamentorum  ejuidem  Capei- 
la:  cedere  debere  nec  in  alios  uíus  converti  poíTe ,  ac  pra:fentem  gra- 
tiam  quoufque  fauna  plenum  fortiantur  effeftum  ,  &  dicTa  capella  il- 
lius  vigore  poireiTionem  leu  quaíl  perceptionis  mille  &  quingentorum 
Ducatorum  hujufmodi  paciíice  aífecuta  fuerit  durare  ,  &  íub  quibuf- 
ris  íimilium  vel  diííimilium  gratiarum  revocationibus ,  limitationibus  7 
fuípeníionibus ,  &  alijs  gratijs  &  difpoiitionibus  minimè  compreheii- 
fam  ,  fed  1  em  per  ab  illis  exceptam  ;  &  quoties  opus  fuerit  ,  toties  in 
priftinum  &  validiílimum  ftatum  fub  quacunque  data  per  Theoclofium 
ducem  &  fucceíTòres  pra:diclos  eligenda  reftitutam  eíTe ,  &  cenferi.  Et 
fie  per  quofeunque  Judices  ,  &  Commiííarios  quavis  authorítate  ful- 

gentes ,  fublata  eis ,  &  eorum  cuilibet  quavis  aliter  judicandi  &  inter- 
pretandi  facultais  &  Auéloritate  judicari  &  diffiniri  debere,  acíi  fecus 
fuper  his  àquoquam  quavis  Aucloritate  feienter  vel  ignoranter  conti- 
gerit  attentari ,  irritum  &  inane  decernimus ,  non  obírante  Priori  vo- 
luntate  noítra  práefeíitata  &  Lateranenfis  concilij  noviífime  eclebrati , 
uniones  perpetuas,  ni/i  in  ca/Ibus  àjure  permiíTis  fieri  prohibentis,  ac 
alijs  conítitutionibus  &:  ordinationibus  apoílolicis  Cíeterisque  contrarijs 
quibufeunque  nuíli  ergo  omnino  homini  liccat  foànc  PagÍHÉin  noílra 
ablblutionis ,  fcparationis ,  diímembrationis  ,  applicationis  ,  Upprppnú- 
tionis  ,  &decreti  infringere,  vel  ei  aufu  temerário  contrairc.  Si  quis 
autem  hoc  attentare  prsefumpferit ,  indignationem  Omnipotentis  Dei, 
ac  beatorum  Petri  &  Pauli  Apoítolorum  ejus  fe  noverit  incurfunun. 
Datum  Romx  apud  SancTum  Petrum  anno  Incarnationis  Dominica: 
M.  D.  LU.  Quarto  Kalendas  decembris ,  Pontificatus  noílri  anno  ter- 
tio.  Etdeinde  nobis  nuper  exponi  curavit  dile&us  fílius  nobilis  vir 
Joannes  Bragantia:  Dux  prsedieli  Theodoíij  Ducis  fílius,  &fucceíTor, 
q..:od  dicli  Prsedeceílòris  fuperveniente  obitu  antequam  ieparatio  ,  & 
difmembratio  ,  aut  appl-icatio  &  appropriatio  hujufmodi  ílium  forfità: 
fuilíent  eífechrm  per  Regulas  feu  Condi  tutiones  cánceltãriâe  apoftoli- 
cx  tarn  à  pia:  memoria:  Paulo  PP.  IIIJ.  ad  apoílolatus  apicem  immedia- 
te  aílumpto ,  quam  alijs  Romanis  Pontiíicibus  prxdeceííbribus  nof- 
tris ,  ac  nobis  editas  revocata:  fuerunt ,  neque  earum  eífeclus  haclenus 
fortiri ,  potuerunt ,  nec  de  cetero  Poííunt ,  nifi  de  novo  Per  nos  in 
premiííis  opportimè  provideatur  ;  quare  pro  parte  dicli  Joannis  ducis 
nobis  fuit  humiliter  fuppíicatum  quatenus  Prxmiífis  aliquod  opportu- 
num  remedium  adhibere  de  benignitate  apoftolica  dignarernur.  Nos 

i  :ur  qui  divini  nominis  cultum  ,  ubique  pnefertim  in  ílluftrium  vi- 
!  ►mim  domtbus  ampliàri  ímcero  deíkieramus  aíFe&u  ,  Di£fci  Joannis 
Ducis   votis   ob  cxiiriam  ia  nos  Seáemque  apollolicarn    dévotionem 

cum 
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cum  gcncris  fplendore  conjunclam  annuendum  eíTe  exiftimantes  alias, 
exiftimantes ,  ipfumque  Joannem  Ducem  à  quibufvis  excommunicatio- 
nis ,  íuípenfionis  ,  &  interdicli  alijsque  ecclefiafticis  fcntentijs ,  cenfu- 
ris ,  &  poenis  à  jure  vel  ab  homine  quavis  occaíione  vel  caufa  latis , 
íiquibus  quomodolibet  innodatus  exiltit  ad  effeclum  Prasfentium  dum- 
taxat  confequendum  harum  ferie  abíblventes  ,  &  ablblutum  fore  cen- 
fentes,  hujuímodi  fupplicationibus  inclinati  feparationem ,  &difmem- 
brationem  ,  nccnon  applicationem  ,  &  approprietatem ,  &  decretum  , 
ac  literas  hujuímodi  cum  oinnibus  in  eis  contentis  claufulis  auclorita- 
te  apoftolica  praedicta  tenore  Prsefentium  adverfus  quafcunque  illarum 
revocationis  hujuímodi  haclenus,  ut  Prsefertur  faclas  inpriílinum  & 
enm  ,  in  quo  ante  illas  quomodolibet  exiftebant ,  ftatum  ,  quoad  prae- 
diclam  quantitatem  valoris  mille  &  quingentorum  ducatorum  auri  de 
Camera  tam  pro  preteri  tis  difmembrationibus  ,  íiquae  vigore  pra> 
diclarum  literarum  jam  faclíe  íint  ,  quam  etiam  faciendis  ,  ita  tamen 
utque  faciendae  íunt ,  aquis  Portionibus  per  ordinários  locorum  in  fua 
quemque  Diccccíís  taxandis  ,  fiant ,  &  nulla  Parrochialis  eccleíia  gra- 
vetur ,  cujus  fruclus  non  excedant  valorem  annuum  centum  &viginti 
quinquc  Ducatorum  aureorum  fimilium  ,  deduclis  omnibus  oneribus , 
ac  incertis  non  compreheníis ,  &  quod  dicla  quantitas  valoris  mille  & 
quingentorum  ducatorum  auri  íimilium  íit  pro  diílributionibus  quoti- 
dianis  inter  Decanum  ,  Theíaurarium ,  Capellanos  ,  &  alios  miniftros 
dicla:  Capella;  ,  exceptis  Cantoribus ,  &  Organiftis ,  qui  tamen  Deca- 
nus  ,  Thefaurarius  ,  Capellani ,  &  miniftri  omnibus  horis  canonicis  di- 
urnis  &  noelurnis  in  eadem  capella  aclu  refidere  teneantur.  Alioquin 
fruclus ,  Teu  diílributiones  de  quibus  eis  reípondcndum  eíTet  ,  diebus 
&  horis  eorum  abíentise  a  dicla  capella  fuos  non  faciant ,  íed  capella; 
dcbcantur ,  &  Decanus ,  vel  eo  abíente  Thefaurarius  abí entes  hujuf- 
modi  mulclare  &  fruclus  ,  feu  diílributiones  de  quibus  abfentibus  ref- 
pondendum  foret ,  íi  praeícntes  eíTent ,  in  ufum  &  utilitatem  diclas  ca- 

pei Ias  convcrtere  poífint ,  reílituimus  ,  reponimus  ,  &  plenarie  reinte- 
gramus ,  ac  eadem  Premifia  reílituta  repoíita  Sc  plcnarie  reintegrata  ef- 
íe  ,  &  cenferi  volumus ,  etiam  íi  fuper  aliquibus  diclorum  beneficiorum 
fruclibus  aliqua;  antiqua:  pcnfiones  annuse ,  non  tamen  perpetuai  ali- 

quibus perlbnis  refervata  exiílant  ,  ita  quod  per  modernum  ,  &  pro 
tempore  exiftentem  ejufdem  Capella:  Priorem  feu  Reclorcm  ftatim  fa- 
cla  diftributionc  pncdicla  sequaz  Portionis  ,  feu  Rata:  ,  unum  quod- 
que  diclorum  beneficiorum  tangentis  de  confeniu  tamen  illa  obtinen- 
tium  ,  etiam  íi  perceptio  portionis  feu  Rata:  hujufmodi  frucluum  di- 

clorum beneficiprum  ad  pradens  non  vacantium  ;  pcft  obitum  illa  ob- 
tinentium  diíFeratur ,  poíteflio  aprehendi  ac  perpetuo  retineri  ,  nccnon 
cum  primum  aliqua  ex  diclis  henefieijs  perceííum  ,  vel  deccíTum  ,  feu 
quamvis  aliam  dimiffio nem  vel  amiílioncm  ,  aut  privationem  illa  ob- 
tinentium  ;  feu  alios  quovis  modo  vacare  contigerit ,  &  ad  ea  íic  va- 
cantia  Peribnas  idóneo:  per  Joannem  Ducem  &  illius  fueceíTores  Prae- 
diclos  eorum  Patronos  prsefententur ,  prsefentationes  ad  dicla  benefi- 

cia ,  &  ad  eas  collationcs  eorundem  beneficiorum  faciendas  cum  Di- 
minutionc  illius  quota:  feu  Ratee  dicla  beneficia  tangentis  íieri  poífint 

&  de- 
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&  dcbeant.  Irritum  quoque  &  inane  dccernimus ,  fi  fccus  fuper  his  à 
quoque  qr.avis  Aúcloritate  fcicnter  vel  ignoranter  contigerit  attentari. 
Quo  circa  dileclis  filijs  Saneia;  Mariae  de  Ourem  &  ejufdem  Sandice 
Maria:  de  Barcelios  oppidorum  Ulixbonenfis  ,  ac  Brachareníis  Dioece- 
íium  fecularium  &  collegiatarum  ecclefiarum  Prioribus  ac  Cantori  ejuf- 

dem ecclcíia;  Saneia;  Mariae  de  Ourem  prcediclis  per  praefentes  manda- 
mus  quatenus  ipfi ,  vel  duo ,  aut  unus  eorum  per  íe  vel  alium  Teu 
alios  prreí  entes  literas ,  &  in  eis  contenta  qurecumque  ubi ,  &  quando 
opus  ruerit ,  ac  quoties  pro  Parte  Joannis  ducis  ,  &  fucceííbrum  prae- 
diclorum  fuerint  requifiti  íblenniter  publicantes  ,  dicla;que  capellce  in 
piixmiffis  cfficacis  defenfionis  Prseíidio  aíTiílentes  faciant  aucloritate  nof? 
tra  capellam  príediclam  reltitutione  ,  repoíitione  ,  reintegra tione ,  & 
decreto  noftris  hujufmodi  juxta  earundem  praefentium  tenorem  paci- 

fico frui ,  &  gaudere  :  non  permittentes  illam  defuper  per  quolcumque 
quomodolibet  indebite  moleltari  ,  contradiclores  quoslibet  ,  &  rebel- 
les  ,  ac  Praímifíis  non  Parentes  per  fententias  ,  ceníuras  ,  &  poenas  ec- 
cleíiaíticas  aliaque  opportuna  júris  &  facli  remedia  appellatione  poíl- 
pofita  compefeendo  ,  &  legitimis  fuper  his  habendis  fervatis  proceílibus 
fententias  ,  cenfuras  ,  &  poenas ,  ipfas  etiam  iteratis  vicibus  aggravan- 
do  invocato  etiam  ad  hoc  fi  opus  fuerit  auxilio  brachij  fecularis ,  non 
obítante  Pia:  memorias  Bonifacij  Papa;  VIII.  etiam  Pr&deceíToris  noílri 
de  una  ,  &  concilij  generalis  de  duabus  diclis  ,  dummodo  quis  auclo- 

ritate prrefentium  ultra  três  diclas  adjudicium  non  extrahatur,  ac  nof- 
tra  ,  de  unionibus  committens  ad  partes,  &  exprimendo  vero  valore, 
necnon  Lateraneníis  Concilij  noviíTime  celebrati  uniones  perpetuas , 
nifí  in  cafibus  à  jure  permiílis  fieri  Prohibentis ,  ac  quibufvis  alijs  conf- 
titutionibus  ,  &  ordinationibus  apoftolicis  quarum  omnium  tenores 
prajfentibus  pro  exprefíis  habentes ,  illis  alias  in  fuo  robore  permanfu- 
ris ,  hac  vice  dumtaxat  fpecialiter  &  expreíTe  derogamus ,  necnon  be- 
neficiorum  hujufmodi  fundatione  ,  ac  quibufvis  etiam  juramento  con- 
íirmatione  apoílolica  vel  quavis  flrmitate  alia  roboratis  ítatutis  ,  & 
confuetudinibus  ,  necnon  omnibus  illis  ,  quce  diclus  Julius  prsedeceífor 
in  fuis  literis  praediclis  voluit  non  obílare  ,  cseterisque  contrarijs  qui- 
bufeunque  ,  aut  íi  aliquibus  communiter  vel  divifím  ab  apoílolica  íi.t 
Sede  indultum  quod  interdici ,  fufpendi ,  vel  excommunicari  non  poi> 
fint  per  literas  apoílolicas  non  faciendo  plenam  &  exprefíam ,  ac  de 
verbo  ad  verbum ,  de  indulto  hujufmodi  mentionem.  Dat.  Roma:  apud 
Sanclum  Marcum  fub  annullo  pifeatoris  die  xiij  Auguíli  M.  D.  lxxy. 
Pontificatus  noítri  Anno  quarto. 

Caefar  Glorierius. 

Tom.  IV.  Xx  Dilcao 
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Dileóto  filio  nobili  viro  Joanni  Duci  Bragantix. 

GREGORÍUS  PAPA  XIII. 
Num.  2  0J.  Tr\Ile^e  ̂   nobilis  vir,  falutem  &apoítolicam  benediclrionem  ;  Ex- 

An.  1Ç7Ó.  MJ  Poru  "obis  fecifti,  quod  Poftquam  alias  felicis  recordationis  Ju- lius  Papa  III.  Prasdeceííbr  nofter  bonaz  memoria  Theodoíij  Bragantiae 
ducis  Patris  tui  fupplicationibus  fuper  co  íibi  porrectis  inclinatus , 
quantitatem  valoris  mille  &  qningentorum  ducatorum  auri  de  Camera 
cx  fruélibus ,  redditibus ,  &  proventibus  beneficiontni  ecclefiafticorum 
de  jure  patronatus  ipfius  Theodofij  ducis  exiftentium  ,  quas  ut  idem 
Theodoíius  dux  aíferuit  ultra  nonaginta  erant ,  &  quorum  iníimul  fru- 
clus  redditus  ,  &  proventus  valorem  annuum  decem  millium  ducato- 

rum auri  de  camera  excedebant  per  ipíum  Theodoíium  ducem  ex  tunc, 
vel  ex  die  corum  vacationis  fimul ,  vel  fucceííivè  nominandorum  ,  & 
fpeciíicandorum  ,  qua:  tunc  temporis  vacarent  feu  cum  primum  illa 
quovis  modo  vacare  contigiffet  ,  fub  certis  modo  &  forma  tunc  ex- 
prefíls  perpetuo  dilmembraverat ,  &  íuperaverat,  iilosquc  ipfius  Theo- 
doíij  ducis  capeike  in  manutentionem  Cantorum  Capellanorum  Orga- 
niftíe  praidicatomm  aliarumque  períbnarum ,  quas  pro  miflis  &  alijs  di- 
vinis  oílicijs  celebrandi  &  ejufdem  Capellae  fervido  habere  confueve- 
rat  juxta  ordinationem  per  eundem  Theodoíium  ducem  &  fucceílbres 
fuos  defuper  faciendam  dividendos ,  etiam  perpetuo  applicaverat  ,  & 

appropriaverat  ,  Nosque  ad  tui  fupplicationem  feparationem ,  &  dif- 
membrationem  ,  necnon  applicationem  ,  &  appropriationem  piítdicli , 
ac  defuper  confe&as  literas  Julij  prasdeceíforis  prredidli  cum  omnibus 
&fmgulis  ineis  contentis  claufulis  adverfus  quaícunque  illarum  revo- 
cationes  eatenus  emanatas  in  priftinum  ,  «Sc  eum  in  quo  ,  ante  illas  quo- 
modolibet  exiftebant  ítatutum  alias  ílatum  ,  quoad  Pradiclam  quanti- 

tatem valoris  mille  &  quingentorum  auri  de  Camera  tantum  tam  pro 
prarteritis  difmembrationibus  ,  fique  vigore  praxliclarum  literarum  jam 
faóhe  eífent  quam  etiam  faciendam  ita  tamen  ut  quse  fncienda:  eflent 
íequis  Portionibus  per  ordinários  locorum  in  fua  quemcunque  Dioeceíi 
taxandi  íierent ,  &  nutla  parrochialis  eccleíia  gravaretur  ,  cujus  fructus 
non  excederent  valorem  annuum  centum  vigintiquinque  ducatorum 

auri  fimilium  deduc~Ks  omnibus  onenbus  ,  ac  incertis  non  comprehen- fis ,  Sc  quod  dicla  quantitas  valoris  mille  &  quingentorum  ducatorum 
auri  íimilium  eífet  pro  diílributionibus  quotidianis  dividendis  inter 
Dccanum  ,  Thefaurarium  ,  Capellanos  (  &  Cantoribus  &  Organiftis  ex- 
ceptis)  alios  miniítros  di£tec  cappellx  qui  horis  canonicis  diurnis  & 
noéturnis  in  cadem  capella  aclu  intereífe  dcbcrcnt,  Apoílolica  aucTo- 
ritatc  reílituimus  ,  repofuimus  ,  &  Plenaric  reintegravimus  ,  aliasque 
difpoiliimus ,  prout  in  di£K  pradeceíforis  ,  ac  noftris  defuper  conferis 
literis  plcnius  continetur ,  (cum  autem  tu  ad  literarum  earumdem  ex- 
ecutionem  procedi  voluiífes  ,  a  nonnullis  fuit  in  dubium  revocatum  , 
an  difmembratio  3  &  feparatio  pradicla:  fieri  debereot  a  benefieijs  tui 

Júris 



dâCaja  ̂ eal  Tortuguesça.  347 
Júris  prsefentatus  per  te  eligendi  nominandi  &  fpecifíeandi  dumtaxat 
an  vero  ab  omnibus  beneficijs  dicli  tui  Jnris  patronatus  nullo  excep- 
lo  ,  alkeque  forfan  fuper  intcleclu  dicTarum  literarum  exortae  fuerunt 
dubitaliones  ,  quare  pro  tui  parte  nobis  fuit  humilitcr  fupplicatum 
quatenus  dubitationum  hujufmodi  fcrupulum  declarationis  noftríe  re- 

médio fubmovere  aliasque  in  premiííis  opportune  providere  de  berrig- 
nitate  apoílolica  dignaremur,  Nos  igitur  ad  quos  interpretado  &  de- 

clarado literarum  apoftolicarum  pertinere  Dignofcitur,  nelitera:  pras- 
diéhe  aliter  quam  decet ,  interpretentur  provifíonis  noílra:  remedium 
interponere  volentes,  ac  íingularum  literarum  pr&diclarum  tenores 
prajfentibus  pro  expreíiis  habentes ,  hujufmodi  fupplicationibus  incli- 
nati ,  Auétoritate  apoílolica  prsedicla  tenore  pradentium  declaramus, 
noftne  intentiònis  f infle ,  &  eífe  quod  difmembratio  &  feparatio  Prae- 
diche  fleri  deberent ,  &  valerent ,  ac  debeant  &  valeant  ex  benefícijs  tui 

Juí*is  patronatus  arbitrio  tuo  eligendis  nominandi  &  fpecifíeandi  dum- 
taxat nec  intellexiíTe  diímembrationem  &  feparationem  hujufmodi  ab 

omnibus  benefícijs  di6li  Júris  patronatus  fieri  oportere  ,  íed  quod  à 
benefícijs  fíc  Per  te  eligendi  nominandi ,  &  fpecifíeandi ,  ut  Pracrertur , 
aequis  id  eft  congruis  aptis  &  honeftis  Portionibus  juxta  cujusque  be- 

nefícijs valoriíB  ratam  difmembratio  &  feparatio  Pnediábe  fíant ,  mi- 
nusque  fcilicet  gravetur  tenueque  Pingue  in  redditibus  Beneficium , 
volumusque  tibi  ,  &  tuis  fucceílbribus  licere  fuper  diftributionibus 
predicais  lucrandis,  vel  amittendis  earumque  divifíone  ac  ratione  haben- 
da  inter  eflentias  ,  &  refídentia:  dicTorum  Decani  Thefaurarij  capella- 
norum  ,  &  aliorum  miniftrorum  diclse  capellíe  ordinationes  ,  &  fta- 
tuta  quascumque  licita  &  honefta ,  ac  rationabilia  edere,  illaque  nm- 
tare,  &alia  illorum  loco  denuo  ílatuere ,  eosque  quos  illa  concernent 
at  eorum  obfervantiam  per  fubtraélionis  ,  &  mui   earundem  diítri- 
butionum  atque  alias  Poenas  bene  viías  cogere ,  íicque  ab  omnibus  cen- 
feri ,  &  per  quofcunque  Judices  &  Commiílàrios  ,  etiam  caufaium  pa- 
latij  apoftolici  Auditores  ac  Saneias  Romanse  Ecclefíse  Cardinales  ,  iu- 
blata  eis  ,  &  eorum  cuilibet  quavis  aliter  Judicandi  &  interpretandi 
facultate  Judicari  &  diffiniri  debere  irritumque  &  inane  quicquid  De 
fecus  fuper  his  à  quoquam  quavis  aucloritate  fejenter  vel  ignoran- 
ter  contingerit  attentari  decernimus  ,  non  obítantibus  ,  conftituioni- 
bus  &  ordinationibus  apoftolicis  necnon  omnibus  illisque  in  fingulis 
literis  prediais  conceíTum  eft  non  obítarc  ceterisque  contrárijs  quibuf- 
cunque.  Datum  Roma:  apud  Sanclum  Petrum  lub  annulo  Pifcatpris , 
Die  xviii  Novembris.  M.D.  Ixxvj.   Pontifícatus  noílri  anno  quinto 

E  prefentados  como  dito  he  me  foi  requerido  com  clíes  da  par- 
te de  fua  Excellencia  ,  e  dos  ditos  Reverendos  Daiam  thefoureiro  Ca- 

pellaens ,  e  mais  miniftros  da  dita  fua  capella  nos  ditos  breves  nomea- 
dos ouvcfTe  por  bem  de  os  aceptar  e  pronunciarme  por  Juiz  executor 

dellcs  e  da  execuçam  que  me  por  virtude  delles  era  commetida  e  pro- 
metefle  de  os  dar  a  feu  devido  elteclo  íegundo  feu  theor  e  forma ,  os 
quaes  breves  apoítolicos  vi  per  mim  por  me  virem  commettidos  ,  e  a 
outros  meus  collcgas  nellc  nomeados  com  claufula ,  quatenus  ipji  vel 
duo,  aut  mins  ,  eorum  per  fe  ,  vel  ali  um ,  feu  ali  os  &c.  Como  filio 

Tom.  IV.  Xx  ii  obc- 
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obediente  aos  mandados  apoftolicos  com  toda  a  devida  reverencia  ,  e 
obediência  que  fe  a  elles  deve  os  tomey  ,  e  Beyei ,  e  pus  íbbre  minha 
cabeça  ,  e  os  recebi ,  e  os  aceptey  como  de  direito  lou  obrigado  ;  e  me 
pronunciey  por  Juis  executor  apoftolico  delles  ,  e  prometi  de  os  dar 
em  todo  a  íua  divida  execução  e  efteclo  juxta  eorumckm  brevium  vim 
formam  &*  tenorem.  E  aceptados  como  dito  he  me  foi  requerido  com 
muita  inílancia  que  conformandome  em  todo  com  os  ditos  breves  mau- 
dafle  decernir  ProceíTo  íbbre  a  execuçam  delles  ,  confiderado  o  va- 

lor dos  ditos  ducados  douro  de  Camera  ,  que  fóem  commummente 
ter  mais  valya  que  os  noíTos  cruzados  Portugeies ,  e  conforme  a  dita 
íua  mayor  valya  ,  feito  primeiro  a  computaçam  dos  ditos  ducados  de 
.Camera  e  ao  refpeito  do  que  mais  acreceíTe  por  cada  ducado  nos  ditos 
mil  e  quinhentos  ducados  douro  de  camera,  mandaíTe  fazer  adita  dif- 

membraçao em  quotas  de  fruetos  pro  rata  do  rendimento  dos  benefícios 
para  yílb  nomeados  fegundo  forma  dos  ditos  breves  ,  e  em  tudo  o  pro- 
veífe  comjuftiça.  E  por  fer  feu  dizer  e  pedir  juílo  e  a  direito  e  as  di- 

tas letras  apoftolicas  em  todo  conforme  mandei  íbbre  o  valor  dos  di- 
tos ducados  douro  de  Camera  tomar  no  caio  informação  com  peííoas  , 

curiaes  praticas  e  que  das  coufas  de  Roma  fobre  o  negocio  das  expe- 
diçoens  tivelfem  mais  verdadeira  noticia;  efoubeíTem  dar  rezaõ  do  di- 

to valor ,  e  por  exame  que  fe  com  elles  fez  de  meu  mandado  ,  e  aífy 
com  o  colleclor  de  Sua  Santidade  neftes  regnos  me  conftou  evidente- 

mente que  os  ditos  ducados  douro  de  Camera  (que  per  outro  nome 
mais  ordinário  fe  foem  vulgarmente  nomear  ducados  de  Camera  no- 

vos )  valem  em  Roma  doze  Julios  e  meyo  ;  que  qua  in  partibus  vem 
importar  doze  realles  e  meyo  de  prata  ,  ou  quatrocentos  cincoenta  e 
quatro  reis  da  noífa  commum  moeda  português  e  efte  fer  o  feu  ordi- 

nário e  juílo  preço  dos  ditos  ducados  douro  de  Camera  nos  ditos  bre- 
ves expreíTos.  E  a  efte  refpeito  fazendoíTe  o  computo  dos  ditos  mil  e 

quynhcntos  ducados  douro  de  Camera  (  da  quantia  dos  quaes  fe  avia 
de  fazer  a  dita  diíinembraçaó )  vem  a  importar  na  dita  foma  toda  os 
ditos  cincoenta  e  quatro  reis  que  tem  mais  de  valor  cada  ducado  de 

camera  que  o  noflb  cruzado  portuges  ,  oitenta  ehum  mil  reis  de  cre- 
cença  nos  ditos  mil  e  quinhentos  ducados  ,  e  aíHm  vem  a  fer  toda  a  di- 

ta conthia  de  que  aíli  fe  ha  de  fazer  adita  difmembraçao  feifeentos  oi- 
tenta e  hum  mil  reis  ( pelo  que  mandei  que  ao  dito  rcípeclo  de  qua- 

trocentos cincoenta  e  quatro  reis  cada  ducado  douro  de  Camera  e  ie- 
gundo  o  que  conforme  a  elle  mais  acereíceo  que  iam  os  dito  oylenta 
e  hu  mil  reis  ,  fe  fízeíTe  a  dita  difmembraçao  em  quotas  de  frutos ,  da 
maneira  que  fe  pedia ,  e  requeria  e  Sua  Santidade  mandava.  )  E  feita 
aíTy  a  dita  declaração  compareceo  perante  mym  o  procurador  de  Sua 
Excellencia  c  da  dita  fua  Capella  e  cm  feus  nomes  diífe  e  protcílou  íb- 
lennemcnte  ,\que  cm  caio  que  o  valor  dos  ditos  ducados  douro  de  Ca- 

mera nos  ditoVbr^yes  expreífos ,  Per  declaraçam  do  dito  Sancliflímo 
Papa  NoTo  Senhor^  c  da  Saneia  See  apoílolica  ( a  que  o  dito  Senhor 
efperava  de  conlultarl^bre  yílb)  conítaífe  fer  mayor  do  que  pelo  dito 
meu  exame  fummariamente  feito  conftou  ,  que  proteftava  a  todo  tem- 

po uíar  da  dita  declaração  apoílolica  como  mais  favorável  e  verdadei- 

ra, 



ra ,  e  conforme  a  ella  fe  tornar  a  reítituir  na  lefaó  que  a  dita  capella 
per  eíla  minha  declaração  recebia.  É  naó  lhe  perjudicar  para  y!Tò  re- 

querer ora  eíle  proceíTo  que  feavia  de  decernir  fegundo  forma  da  dita 
minha  declaração ,  nem  tam  pouco  lhe  fazer  damno  algum  a  difmcm- 
braçaó  que  per  vigor  delle  feavia  de  fazer,  o  qual  proteílo  e  requeri- 

mento aceptey  ao  dito  Procurador  ,  e  mandei  fazer  termo  nos  autos 
deita  execução  ,  e  com  o  theor  delle  paliar  eíle  prefente  ProceíTo  ,  pe- 

lo theor  do  qual  procedendo  a  execução  dos  ditos  breves  que  me  para 
ylTo  foraõ  prefentados  e  per  mim  como  dito  he  aceptados.  Jnxta  tra- 
ditam  jen  direâiam  mihi  à  Sede  apojlolicam  formam ,  pela  authorida- 
de  Apoílolica  a  mim  comettida  e  de  que  neíta  parte  hufo  ,  primeira- 

mente yntimo  ,  yníinuo ,  noteflco  ,  e  folennemente  publico  os  ditos 
breves  apoílolicos.  E  cada  hum  delles ,  e  aíTy  eíle  meu  e  mais  verda- 

deiramente apoílolieo  ProceíTo  a  voílas  Senhorias  Reverendiílimas  e  a 
cada  hum  ,  e  os  deduzo  e  trago  a  fua  noticia  ,  e  mando  fejam  a  dita 
fua  noticia  deduzidos  e  trazidos ,  e  a  cada  hum  em  fua  Jurifdiçaõ  reí- 
pecTive  pelo  theor  das  prefentes  ,  &  deinde  lhes  requeiro  da  parte  da 
Sandia  See  apoílolica  e  do  dito  Sandliffimo  Papa  noííb  Senhor  e  da  mi- 

nha peço  muito  por  mercê ,  &  quatenus  opus  fit  in  Jíiris  fubfidium 
amoeílo  a  todos  e  a  cada  hum  dos  ditos  ReverendiíTimos  Senhores  Ar- 

cebifpos  e  bifpos  e  a  cada  hum  delles  lbbpena  interdiHi  ingrejjtts  Ec- 
clefi£ ,  que  fendolhe  prefentado  o  dito  proceíTo  e  com  elle  requeridos 
por  parte  de  Sua  Excellencia  e  dos  ditos  Reverendos  Dayam  ,  Thefcu- 
rciro  Capellaens  e  mais  miniílros  de  fua  Capella  ,  que  do  dia  da  dita 
prefentaçam  noteficaçam  e  requerimento  a  leis  dias  primeiros  feguin- 
tes  que  lhes  preciía  e  peremptoreamente  dou  e  aífino  per  todas  as  três 
canónicas  amoeílaçoens  termo  Precifo  e  peremptório  a  dous  dias  per 
cada  termo  eamoeílaçam  repartidamente  logo  com  efíeclo  clles  ditos 
Reverendiínmos  Senhores  e  cada  hum  em  fua  Diocefi  e  lugares  de  fua 
Jurifdiçaó  refpe&ive  façam  fazer  a  dita  dilmembraçam  e  feparaçam  da 
quantidade  dos  ditos  mil  e  quinhentos  ducados  douro  de  Camera  ao 
dito  refpeito  dos  ditos  quatrocentos  cincoenta  e  quatro  reis  cada  du- 

cado em  que  como  dito  he  fe  montam  os  ditos  feifeentos  oitenta  e 
hum  mil  reis ,  em  quotas  de  fruclos  dos  redditos  e  proventos  dos  be- 

nefícios do  padroado  do  dito  Senhor  coníiílentes  nas  ditas  Diocefes  e 
cm  cada  huá  delias  que  per  Sua  Excellencia  fam  ou  ouverem  de  fer  no- 

meados para  yílo  conforme  ao  dito  breve  declaratório  apoílolieo  ,  fe- 
parandoíTe,  e  difmembrandoíTe  delles  tanta  parte  dos  ditos  redditos  em 
quotas  Ú2  frufros  que  perfaçam  e  encham  a  quantia  juxta  e  chea  dos 
ditos  mil  e  quinhentos  ducados  da  dita  vaíya  de  quatrocentos  cincoenta 
e  quatro  reis  cada  hum  ducado  douro  de  Camera  como  dito  he.  E 
depois  Ó2  íeparados  e  difmembrados  ,  os  appliquem  in  perpetuum  à  ca- 

pella do  dito  Senhor  Duque  para  diílribuiçoens  quotidianas  dos  ditos 
Davam  ,  Thezoureiro  c  Capellaens  e  mais  miniílros  de  fua  capella  no 
dito  breve  nomeados,  como  depois  deceparados  c  difmembrados  quer 

Sua  Santidade  que  fiquem  ,  eo  ipjo  applicados  e  apropriados  a  dita  Ca- 
pella como  dito  he  para  o  dito  eítecto  conforme  aosílstutos  que  per 

Sua  Excellencia  fobre  ilTo  forem  feitos  ,  a  qual  feparaçam ,  e  djfmem- 
braçam 
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braçam  fc  fará  aqtiis  Portiombus  id  eft  congruis  ,  aptis  ,  &  hcneflis , 
conforme  ao  breve  declaratório  Apoftolico  íegundo  o  rendimento  de  ca- 

da benefício  ,  dando  ordem  que  nas  ditas  feparaçam  ,  e  defmembraçam 
o  beneficio  tenue  fique  menos  gravado  que  o  pingue  ,  e  que  nenhuá 
igreja  Parrochial  fej a  gravada  com  adita  difmcmbraçaõ ,  cujos  fruclos 
nam  excederem  o  valor  annuo  de  cento  e  vinte  e  cinco  ducados  dou- 

ro de  Camera  ao  meímo  refpeito  dos  ditos  quatrocentos  cincoenta  e 
quatro  reis  cada  hum  ducado  dedaclis  ommbus  oneribus  ac  iuceríis 
dou  coviprebeiifis ,  íegundo  forma  dos  meímos  breves,  em  hum  benefi- 

cio outro  íi  feraa  gravado  fc  tiver  aa  outra  Penfam  annua  Perpetua  , 
e  feitas  como  dito  he  as  ditas  difmembraçam  ,  e  feparaçam  ,  e  a  diítri- 
buiçam  da  côngrua  Porção  de  cada  benefício  Pro  rata  do  rendimento 
delle  conforme  as  ditas  letras  apofíolicas  ,  mando  eadem  auEtoritate 
que  feja  dado  ao  Procurador  de  Sua  Excellencia  e  da  dita  fua  Capella 
em  feus  nomes  a  poííe  real  corporal  7  e  aclual  das  <eqnas  Porçoens  ou 
ratas  dos  benefícios  nomeados  que  na  dita  difmembraçaô  forem  com- 
prehendidos ,  acontencendo  citarem  vagos  ao  tal  tempo  ,  ou  querendo 
dar  para  yflb  feu  confenfo  os  poíTuidores  delles ,  poílo  que  o  recebi- 

mento e  percepção  da  dita  porçam  ou  rata  ,  naó  ajam  de  fortir  efiei- 
to  fenaó  depois  de  vagarem  os  ditos  benefícios  per  óbito  dos  poíTui- 

dores delle  ,  e  de  cada  hum  ou  per  qualquer  outro  modo  ,  e  nam  que- 
rendo os  ditos  Poíluidorcs  dos  ditos  benefícios  em  que  aíly  for  feita  a 

diílribuiçaó  da  dita  rata  ou  porção ,  confentir  que  fe  tome  nellcs  apof- 
fe  da  dita  porção  ou  rata  por  parte  do  dito  Senhor  e  de  fua  Capella 
como  dito  hc  ,  f  cará  em  cada  hum  dos  tais  benefícios  refervada  a  dita 

polfe  para  quando  por  tempo  acontecerem  vagar ,  como  eu  pela  mef- 
ma  apoílolica  auelhoridade  lhe  refervo  a  dita  poífc  dagora  para  entam, 
conforme  ao  theor  e  forma  dos  ditos  breves  ceada  hum  ,  &  eadem  au- 
tiorhate ,  &  tenore  predicíis  ,  requero  peço  ,  e  amoeílo  a  fuás  Reve- 
rendiílimas ,  Senhorias  ,  dagora  para  entam  ,  e  deíde  entam  para  ago- 

ra que  as  prefentaçoens  e  collaçoens  que  per  elles  dos  tais  benefícios 
fie  vacautes  ouverem  de  fazer  depois  das  ditas  feparaçaó  e  difmembra- 

çaô applicaçam  ,  e  appropriaçaó  e  da  diílribuiçam  da  dita  aejia  por- 
ção ,  ou  rata  fe  façam  com  a  diminuição  da  cota  ou  rata  que  a  cada  be- 

neficio tocar  e  pertencer  & '  non  alias  ,  porque  todas  as  ditas  Prefen- 
taçoens e  citações  que  do  dia  das  ditas  difmembraçam  deílribuiçam  e 

applicaçam  em  diante  forem  feitas  dos  ditos  benefícios  e  cada  hum 
delles  fern  a  declaraçam  da  diminuiçam  da  dita  rata  ;  Sua  Santidade 
quer  que  fejam  ávidas  por  yrritas  eynancs,  e  eu  da  fua  parte  pela  mef- 
íiia  apoílolica  authoridade  por  tais  as  declaro  c  as  pronuncio  por  nul- 
l<-s  e  de  nenhum  vigor  e  cfTcito  ;  porquanto  as  ditas  porçoens  ou  ratas 
difmembradas  dos  tacs  benefícios  fiquam  eo  ipjo  perpetuamente  appli- 
cadas  e  appropriadas  como  dito  he  a  dita  Capella  para  as  ditas  diftri- 
buiçoens  quotidianas  dos  ditos  Dayam  Thezourciro  Capclaens  ,  emais 
miniftros  nos  ditos  breves  nomeados  pela  obrigaçam  que  tem  de  reíi- 
dir  actualmente  nella  a  todas  as  horas  canónicas  diurnas  e  nocturnas  , 
e  por  tanto  lenam  poderem  nem  deverem  amptius  tirar  delia  ,  depois 
de  cilecluadas  as  ditas  applicaçam  c  appropriaçam  que  íaõ  perpetuas  e devem 
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devem  fempre  fortir  feu  eífeito  a  qual  reíidencia  os  ditos  Davam  The- 
zoureiro  Capellaens  e  mais  miniftros  acima  ditos  feraô  obrigados  fazer 
actualmente  na  dita  Capella  a  todas  as  ditas  oras  canónicas  íegundo  a 
forma  das  ditas  letras  apoftolicas  para  vencer  as  ditas  diftnbuiçoens  , 
conforme  as  ordenaçoens  e  eílatutos  que  pro  Mis  vel  lucrandis ,  vel  amit- 
tendis  ,  por  Sua  Excelência  forem  feitos  \  Alioquin  os  frucTos  e  deftri- 
buiçoens  que  aviam  deaver  por  caufa  da  dita  reíidencia  naó  faraó  feus, 
nos  dias  e  horas  defua  abfencia ;  mas  feram  devidos  adita  Capella.  E 
o  Davam  delia  ou  o  Thezoureiro  em  fua  abfencia  poderam  mulctar  os 
ditos  abfentes  e  os  ditos  frudtos  ou  diftnbuiçoens  convertelíos  em  uti- 

lidade da  dita  Capella  a  que  Sua  Santidade  quer  que  fe  devam  as  milí- 
cias dos  naõ  reíidentes  ,  e  aííi  tudo  aquilo  que  os  fruclos  redditos  e 

proventos  das  ditas  Porco  ens,  ou  ratas  feparadas  e  difmembradas  dos 
benefícios  para  yífo  nomeados  como  dito  he  e  a  dita  Capella  applica- 
das  e  appropriadas  pelo  tempo  em  diante  acertarem  de  render  mais  dos 
ditos  mil  e  quinhentos  ducados  douro  de  Camera.  A  qual  crecença  e 
rendimento  das  ditas  Porçoens  ou  ratas  eadem  apoflolica  auâíoritate  de- 

claro deverfe  defpender  nas  obras  da  fabrica  e  ornamentos  da  dita  Ca- 
pella para  que  os  apliquo  ,  e  nam  poder  converterfe  em  outros  ne- 

nhus  hufos  conforme  ao  dito  breve  de  feparaçaó.  Et  fi  forte  voíías 
Senhorias  Reverendiílimas  nam  quiferem  cada  hum  em  lua  Jurifdiçani 
rejpeâtrce  fazer  dar  a  execução  efte  proceíTo  e  breves  apoftolicos  nclle 
infertos ,  nem  comprir  os  mandados  apoftolicos  como  fam  obrigados, 
ou  diffirirem  o  comprimento  dellcs,  ou  os  contradiíferem  em  todo  ou 
parte  per  fy  ou  per  outrem  publica  ou  oceultamente  direcla  ou  indire- 

ctamente tacita  ou  expreíTamente  quovis  quafito  colore  vel  ingénio  ( o 
que  de  Suas  Senhorias ,  e  cada  hum  fenaõ  cré  nem  efpera )  paliados  os 
ditos  leis  dias  canónica  monitione  pramiffa  lhes  interdigo  a  todos  e  ca- 

da hum  que  o  contrario  fizerem  apoflolica  auâíoritate  prefacia ,  o  fn- 
greíTo  da  Igreja  neftes  prefentes  eferiptos.  E  fe  os  ditos  Reverendiíli- 
mos  Senhores  Arcebifpos ,  e  bifpos  com  animo  endurecido  foftiverem  o 
dito  interdição,  por  outros  féis  dias  que  modo  &  forma  Premi fjis  lhes 
aííi  no  por  primeiro,  fegundo  ,  terceiro,  &  peremptório  termino  ac  mo- 

nitione canónica  paliados  os  ditos  doze  dias ,  eadem  apoflolica  auâíori- 
tate osfufpendo  do  exercicio  e  minifterio  Pontifical.  Porem  feadita 

contumácia  proceder ,  tanto  avante  que  fem  embargo  da  dita  foipen- 
faó  com  grave  perigo  de  fuás  confeiencias  ,  e  detrimento  de  feus  tlib- 
ditos  fe  deixarem  andar  interditos  e  fufpeníbs  per  outros  féis  dias  que 
eifdem  modo  &  forma  lhes  aííino  única  monitione  proiina.  PaíTados  os 
ditos  dezoito  dias  nam  querendo  defiftir  da  dita  contumácia  c  temeri- 

dade ,  juflitia  a  d  id  urgente  ,  ex  nunc  proui  ex  tunc ,  &  ex  tunc  ,  prout 
ex  nunc  pro  tribunali  fedendo  Authoritate  apoflolica  fupradiâla  de  que 
nefta  parte  hufo  ,  Pronuncio  na  peíToa  de  cada  hum  dos  ditos  Reve- 
rendiííimos  Senhores  Arcebifpos,  e  bifpos  que  aos  ditos  mandados  apof- 

tolicos nao  obedecerem  fentença  de  excomunham  mayor  ipfo  faâlo  in- 
currenda  neftes  eferiptos.  E  a  todos  os  mais  inferiores  prelados ,  of- 
ficiaes  ,  miniftros,  e  mais  peífoas  eccleíiafticas  efeculares  e  a  cada  hum 
delles  a  que  efte  procelíò  vaj  dirigido  mando  pela  mefma  apoflolica 

aueto- 
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aticloritate  e  em  virtude  de  obediência  e  fob  a  dita  penna  de  excom- 
munhaó  major  ipfo  fatto  incurrenda  e  de  quinhentos  ducados  para  a 
camera  apoltolica  applicados  que  do  dia  logo  da  prefentaçaõ  e  publy- 
caçaó  deita  a  outros  féis  dias  de  termo.  Que  modo  &  forma  pramij- 
Jis  lhes  aílino  Preciíà  e  peremptoriamente  a  dous  dias  por  cada  termo 
e  amoeítaçam  repartidamente  elles  nam  contradigam  o  dito  procedo 
per  íi  ou  per  interporias  pelFoas  nem  aos  tais  contradiclores  dem  ou 
laçam  dar  ajuda  confelho  ou  favor  cm  publico  ,  ou  em  íegredo  quovis 
Pratextu  vel  caufa ,  antes  quanto  nelles  for  favoreçam  a  execução  del- 
lc  aíiilindo  in pramijps  cfficacis  defenjionis  Prafidio  alieis  cm  todos  e 
cada  hum  que  o  contrairo  fizerem  e  em  efpecial  nas  peíToas  dos  ditos 
contradiclores  (cujos  nomes  e  cognomes  e  os  titulos  de  fuás  dignida- 

des ,  e  officios  ei  aqui  por  iufficientemente  expreíTos)  ponho  adita  fen- 
tença  de  execução  maior  ,  e  a  todos  e  a  cada  hum  que  nas  ditas  Penas 
de  interdiclo  fufpenfam  eexecuçam  refpeclive  incorrerem.  E  aflim  na 
dita  pena  pecuniária  dos  ditos  quinhentos  ducados  ,  cito  e  chamo  nef- 
tes  preíentes  eferitos  para  que  dentro  em  quinze  dias  que  lhes  aíigno 
preciílamente  fe  vejam  declarar  e  condennar  nas  ditas  penas,  eaggravar 
contra  elles  e  a  cada  hum  os  proceíTos  que  contra  os  tais  aggravar  fe 
ibem  neíle  caio.  E  a  qualquer  Clérigo  de  miíTa  notário  apoftolico  ta- 
baliam  ou  efcripvam  publico  mando  em  virtude  de  obediência  fob  as 
ditas  penas  de  excommunham  ,  e  pecuniária  que  fendo  requeridos  e  ca- 

da hum  requerido  logo  com  muita  deligencia  íegredo  e  brevidade  fa- 
çam todas  as  diligencias  que  neceíTarias  forem  fazerfe  em  favor  da  ex- 

ecução do  dito  procedo  e  lhes  por  parte  do  procurador  de  Sua  Excel- 
lencla  ,  e  de  fua  capella  for  requerido  ,  e  paílem  dello  fuás  certidoens 
e  yníhomentos  em  modo  que  façaó  fé  para  com  yíTo  fe  proceder  con- 

tra os  delinquentes  e  reveis  como  for  juftiça  ,  e  a  abfoh  içam  dos  que 
encerrerem  nas  ditas  cenfuras  e  pennas  refervo  a  mym  íbomente  ,  ou  a 
Saneia  See  apoftolica.  Dado  em  Lixboa  fob  meu  final  e  feio  aos  tre- 

ze dias  domes  dagoíto  £2  ducatorum.  Thome  da  Cruz  Publico  No- 
tário Apoílolico  Approvado  ,  e  Efcrivaô  da  dita  Caufa  de  Execução 

o  fez  eíerever  e  fobfcreveo  ,  com  as  antrelinhas  que  dizem ,  duca- 
dos ,  quatro  ,  c  com  os  Rcfpacados ,  alias  ,  quacunque  ,  incertis ,  e 

emendados  ,  juxta  ,  qu<e  ,  mulôí*.  Anno  do  nafeimento  do  Senhor  de 
M.  D.  lxxvij. 

O  Prior  de  Ourem. 

Breve  de  Altar  privilegiado  todos  os  aias  para  a  Capella  mor  da  Ca* 

pella  Biigcntina  de  V illa-V içoja.     Ejht  no  Archivo  da  dita 
Caju  donde  o  tirey ,  maço  dos  Breves, 

\t  éT~^  Pvcgorius  Papa  XIII.  ad  perpetuam  rei  memoriam,  Salvatoris  Do- 
i.\^m.  2  0^..   \Jjrminj    noílri  Jefu  Chrifti  ̂ Eterno   Patri  confubírantialis  ,    &  co- 

An.  1577.      aterni  ,  qui  pro  redemptione  generis  humani  de  fummo  cailorum  fo- 
lio adhujus  mundi  intima  defeendere  •  &carnem  noíham  ex  utero  vir- 

gíneo aflumere  dignatus  cít ,  vices  licet  inimeriti  gerentes  in  ténis,  & 

ejus 



da  Cafa  %eal  Tortugue^a.  353 
cius  exempla  fecTantes,  animabus  Chrifti  fidelium  defunclorum  in  pur- 

gatório exiítentibus  ,  qua  per  charitatem  Deo  unita  ab  hac  luce  decef- 
ferunt ,  &  piorum  íufrragijs  juvari  merucrunt ,  opportuna  de  thefauns 
Eccleíia  iubítdia  fubminiltrare  ftudemus ,  ut  illa  quantum  divinas  bo- 
nitati  placuerit  adjuía ,  ad  caleftem  patriam  facilius  pervenire  valeant; 
De  Divina  igitur  miiericordia  confiíi ,  precibus  etiam  pro  parte  dileeli 
filij  nobilis  Viri  Joannis  Bragantia  Ducis  ,  nobis  iuper  hoc  humiliter 
porreclis  inclinati  tenore  prafentium  perpetuo  concedimus  ,  ut  quo- 
ties  quicunque  Sacerdos  íive  Sacularis ,  íive  Regularis  miíTam  ad  Alta- 
re  majus  Eccleíia  Sancli  Hieronimi  Oppidi  de  Villa-Viçofa  Elboren- 
íis  Dioeceíis ,  qua  ut  aceepimus  eft  contigua  Palatio  habitationis  ejuf- 
dem  Ducis,  pro  liberatione  unius  anima  in  Purgatório  exiílentis,  iuo, 
vel  alieno  arbítrio  celebraverit ,  ipía  anima  per  hujufmodi  celebratio- 
nem  eafdem  indulgentias  ,  &  peccatorum  remiíliones  confequatur ,  & 
ad  ipfius  liberationem  pro  qua  celebrabitur  dicla  mifla  operetur ,  quas 
coníequeretur  ,  &  operaretur  ,  íi  pradidhis  Sacerdos  hac  de  caufa  mif- 
iam  aa  Altare  íltum  in  Eccleíia  SanóH  Gregorij  de  Urbe  ad  id  deputa- 
tum  celebrarit  :  non  obftante  noftra  de  non  concedendis  indulgentijs 
ad  inftar  ,  &  alijs  Conftitutionibus  ,  &  Ordinationibus  apoílolicis  ,  ca- 
terisque  contrarijs  quibuícumque.  Datum  Roma  apud  Sanclum  Pe- 
trum  fub  annulo  Pilcatoris  die  XX.  Decembris.  M.  D.  LXXVIJ.  Pon- 
tificatus  noítri  anno  fexto. 

Cefar  Glorierius. 

Bulia  da  Dignidade  de  DeaÚ  para  a  Capella  de  Villa-V iço/a.    EJlá 

no  Cartório  da  Cafa ,  donde  a  tirey  do  livro  dos  Breves ,  e  gr  a" 

ças  ,pag.  10  j. 

GRegorius  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei :  Venerabili  fratri  Epif-^UiTl.  2  O  Ç 
copo  Amerinenfi  ,  &  dileclis  íilijs  Ulixboneníi  ?  &  Portalegrcníi       *  « 

Ecclefiarum  Decanis  falutem  ,  &  apoílolicam  benedi&ionem.     Hodie  i)51, 
cir.anarunt  a  nobis  litera  tenoris  fubfequentis.  Gregorius  Epifcopus 
Servus  Servorum  Dei  ;  ad  perpetuam  rei  memoriam  ;  Circa  curam 
paftoralis  Officij  vobis  defuper  meritis  licet  imparibus  commiíli  quan- 

tum vobis  permititur  intendentes  his  per  qua  miniílrorum  ,  &benefi- 
ciorum  cccleílaíticorum  numeras  augeri  ,  &  perfonis  eccleíiaíticis  qui- 
buslibet  côngrua  íiibventionis  auxilia  provenire  valeant  libenter  annui- 
mus ,  caque  favoribus  profequirnur  opportunis  j  Cum  itaque  íicut  ac- 

eepimus Cantoria  Eccleíia  Beata  Maria  Oppidi  de  Barcelos  Bracha- 
reníis  Dioceíisque  &  ipfa  Eccleíia  ,  ac  alia  dignitates  ,  &  beneficia  in 
eadem  Eccleíia  coníiítentia  de  Jure  patronatus  pro  tempore  exiítenlis 
Ducis  Bragantia  cx  fundatione  ,  vel  dotatione  ,  ac  privilegio  apofto- 
lico  cui  non  eít  haclenus  in  aliquo  derogatum  eíTe  dignofeuntur ,  8: 
quam  quondam  Fulgentius  de  Bragança  ipíius  Ecclcfia  Cantor  dum 
viveret  obtinebat  per  obiturn  ejufdcm  Fulgentij  qui  extra  Romanam 
Curiam  de  menfe  Januarii  proxime  pretérito  diem  clauíit  extremum 
vacaverit ,  Sr  vacet  ad  tempus  ,  &  ficut  exhibita  nobis  nuper  pro  parte 

Tom.  IV.  Yy  dilcfti 



3  54    ̂ rovas  do  Liv.  Vh  da  HiJloYta  Çenealogtca 
dilecli  filij  nobilis  Viri  Joannis  Ducis  Bragantise  petitio  continebat 
ipíius  Cantoria  ,  &  Parrochialis  ,  Eccleíiaj  de  Faon  ,  ac  aliorum  illi  an- 
nexorum  frudtus  ,  redditus  ,  &  proventus  adeo  ubcres  exiílant  ut  ad 

oc~tingentorum  ducatorum  auri  deCamera  fecundum  communem  exif- 
timationem  annuum  afcendant ,  ipíàmque  Cantoriam  pro  tcmporc  ob- 
tinens  in  dieta  Ecclefia  minime  reíidere  nec  illi  perfonaliter  infervire , 
fed  ibidem  vice  caiitorem  in  dicla  vero  Parrochiali  Ecclefia  Vicarium 

aííjgnata  eorum  cuilibet  portione  quadraginta  ducatorum  cruciatorum 
nuncupatorum  monetx  illarum  partium  habere  reliquos  vero  fruchis , 
redditus,  &  proventus  Cantorias,  &annexorum  hujufmodi  in  próprios 
ufus  convertere  confueverit  in  Capella  autem  pro  tempore  exiftentis 
Ducis  pra:fati  funt  plures  Capellani  illi  in  divinis  perfonaliter  infervien- 
tes ,  &  inter  eos  unus  Decanus  nuncupatus  qui  licet  aliorum  Capella- 
norum  hujuímodi  Caput  exiílat  ,  ac  in  Choro  ipíius  Capei  las  praíi- 
deat  tamen  ex  diítributionibus  quotiuianis  jper  eofdem  Capellanos  in- 

ibi divinis  offieijs  perfonaliter  iníiftendo  lucri  fieri  folitis  ita  exiguam 

portionem  percipit ,  ut  ex  ea  juxta  fui  gradus  exigentiam  fe  commo- 
de  íuftentare  nequeat  íl  a  dicla  Cantoria  fie  vacante  quinque  ex  fex 
partibus  fructuum  ,  reddituum ,  proventuum  bonorum  proprietatum  , 
jurium  ,  obventionum  ,  &  emolumentorum  Cantoria:  ,  &  annexorum 
corundem  perpetuo  fepararentur  ,  &  difmembrarentur  ,  ac  in  dicla  Ca- 

pella unus  Decanatus  pro  uno  Decano  &  perpetuo  erigeretur  ,  &  inf- 
titueretur  ,  illique  Mc  erecta  ,  &  inítituto  quinque  partes  frucluum , 
reddituum ,  proventuum  bonorum  proprietatum  jurium  obventionum, 
&  emolumentorum  hujufmodi  íic  íeparata:  ,  &  difmembratse  fimiliter 
perpetuo  applicarentur  ,  &  appropriarentur  ex  hoc  profecto  ipfius  Ca- 
pellx  decori ,  &  honori ,  ac  benenciorum  cccleíiaíticorum  propagationi 
confuleretur ,  difbeque  Cantorias  ad  minus  fexaginta  milia  regalia  ejuf- 
dem  monetas  centum  &  triginta  três  ducatos  auri  ílmiles  conílituentia 
annuatim  liberi  adillam  pro  tempore  obtinentis  congruam  fuitentatio- 
nem  ,  &  onerum  illi  incumbentium  fupportationem  remanerent :  Qua- 
re  pro  parte  ejufdem  Joannis  Ducis  nobis  fuit  humiliter  fupplicatum 
quatenus  praemiffis  annucre ,  ac  alias  defuper  opportune  providere  de 
benignitate  apoltolica  dignaremur.  Nos  igitur  qui  divini  cultus  ,  ac 
beneííciorum  eccleíialticorum  incrementam  íinceris  exoptamus  aftecli- 
bus  ipfum  Joannem  Ducem  a  quibufvis  excommunicationis  ,  fufpcn- 
íionis  ,  &  interdicli ,  alijsque  eccíefiaílicis  fententijs,  cenfuris,  &  poe- 
nis  ajure,  vcl  ab  homine  quavis  occaílonc ,  vel  caufa  latis  íi  quibus 
quomodolibct  innodatus  cxiílit  ad  cffectum  prazfentium  dumtaxat  con- 
iequendum  harum  ferie  abfolutum  fore  cenfentes  hujufmodi  fupplica- 
tionibus  inclinati  a  dicla  Cantoria  ,  five  ut  praemititur  íive  alias  quo- 
Vis  modo  ,  aut  ex  alterius  cujufcumque  perfona  ,  feu  per  liberam  reíig- 
nationem  dieli  Fulgentij  ,  vel  cujufvis  alterius  de  illa  in  dicla  Cúria , 
vel  extra  eam  ,  &  coram  voto  publico  ,  &  teftibus  fponte  facTam  , 
vel  aííecutioncm  alterius  benefícij  ecclcíiaítici  quavis  aucToritate  colía- 
lati  vacet,  &fi  tanto  tempore  vacaverit  quod  cji-s  collatio  juxta  La- 
teraneníís  ílatuta  Concilij  ad  Sedem  apoftolicam  legitime  devoluta  ; 
ipfaque  Cantoria  difpofitioni  apojftolicse  fpecialiter  refervata  exiftat,  & 
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adillam  eonfveverit  quis  per  clcclicncm  aíTumi  fupcr  ea  queque  in- 

ter aiiquos  literis  cujus  ftatum  ,   &  pracientibus  haberi  volumus  pro 
exprello   pendeat  indeciia   dummodo   tempore  data:  prafentium  non 
íTt  in  ea  alicui  ipecialiter  jus  quarftum  quinque  ex  fex  partibus  fru- 
cluum  ,  reddituum,  proventuum  bonorum  proprietatum  ,  jurium,  ob- 

ventionum ,    &  emolumentorurn  Cantoria  ,   8c  annexorum  hujufmo- 
di  ;  ita  qnod  reliqua  illorum  fexta  pars  libera  eidem  Cantorias  rema- 
nens  arbítrio   Oídinarij   Icei   in  diílributiones  quotidianas   per  ipfum 
Cantorem  in  eadem  Kccleíia  Beata:  Marias  reíidendo  ,  &  divinis  Offi- 
cijs  intereífendo  juxta  providam  Ordinationem  deíuper  per  diclum  Or- 
dinarium  deconfílio  pradicti  Joannis,  &  pro  tempore  exiílentis  Ducis 
Bragantia:  íackndam  percipiendas ,  &  lucrandas  convertatur  apoftoli- 
ca  aucloritate  tenore  prafentium  perpetuo  feparamus  ,   8c  difmembra- 
mus ,  ac  in  dieta  Capella  unum  Decanatum  pro  uno  Decano  qui  ibi- 

dem prafideat ,  &  aliorum  Capcllanorum  pradiclorum  Caput  exiílat , 
primumque  locum ,  necnon  praeminenti ,  &  autelationem  tam  in  ipía 
Capella  ,  quam  illius  Choro  ,  &  congregationibus ,  ceterisque  negotijs, 
&  rebus  per  ipíòs  Capelianos  ficri ,  &  traclari  folitis  obtineat ,  atque  in 
eadem  Capella  perfonalem  reíidentiam  facere  ,  &  illi  in  divinis  defer- 
vire  ,  cateraque  munia  ,  8c  ofíicia  per  diclum  Joannem  ,  &  ejus  íuccef- 
íbres  Bragantia  Duces  pro  tempore  imponenda  ,  &  ab  Ordinário  ap- 
probanda  íubire  debeat ,  &  teneatur  aucloritate,  Sc  tenore  pradiclis, 
&  perpetuo  erigimus  ,  &  inííituimus,  illique  fie  creato  ,  &  inílituto 
pro  ejus  dote  quinque  partes  frucluum,  reddituum  ,  proventuum,  bo- 

norum ,  proprietatum  ,  jurium  ,  obventionum  ,  &  emolumentorurn  hu- 
jufmodi  íic  feparatas ,  &  difmembratas  ita  quod  liceat  ipíius  Capella 
Decano  pro  tempore  exiítenti  corporalem  ,  realem  ,  &  aclualeni  pof- 
feílionem  quinque  partium  frucluum  ,  reddituum  ,  proventuum  ,  bo- 

norum ,  proprietatum  ,  jurium  ,  obventionum  ,  &  emolumentorurn  hu- 
jufmodi  per  íe  ,  vel  alium  ,  feu  alios  ejus  nomine  própria  aucloritate 
libere  apprehendcre  ,  &  perpetuo  retinere  ,  illasque  juxta  ordinatio- 

nem per  Joannem  Ducem  ,  &  fuccellbres  pradiclos  ,  &  deíuper  facien- 
dam  in  fuos  ufus  ,  &uti!itatem  convertere  Dioeceíani  loci ,  vel  cujul- 
vis  alterius  licentia  defuper  minime  requifita  eifdem  aucloritate,  8:  te- 

nore íimiliter  perpetuo  applicamus  ,  &  appropriamus ,  necnon  Joan- 
ni  Duci ,  Sc  íucceííbribus  pradieli  utfuper  períenali  reíidenlia  per  pro 
tempore  exiítentem  Cantorem  in  Ecclcíia  Beata:  Maria: ,  £  Decanum 
prafentatos  in  Capella  hujufmodi  íacienda  ,   &  rata  parte  frucluum , 
reddituum  ,  proventuum  ,  Cantoria:  ,  &  Decanatus  hujufmodi  quam 
ipíi  Cantor,  8c  Decanus  íingulis  dominicis  ,   ac  alijs  feílivis ,  &  non 
feílivis  diebus  reíidendo  ,  &  divinis  intereíícndo  lucrari ,  ac  Sc  oh  non 
rcíidcntiam  ,  vel  inter  eííentia  hujufmodi  amiterc  debeant  ,  &quibus 
illa  íle  amiíTa  cedere  ccnleantur ,  ac  alias  in  pramiíT?s ,  &circa  ca  quae- 
cumque  Ordinationes ,  &  ita  tu  ta  facere  ,  &  edere  ,  ac  poíiquam  íàcla  , 
8c  edita  fucrint  femper  quoties ,  &  quandccumque  in  totó,  vel  parra 
mutare  ,  alterai  e  ,  limitare  ,  corrigere  ,   interpretari ,  ac  &  alia  de  no- 

vo condere  libere  ,  &  licite  valeant  aucloritate  ,  8c  tenore  pradiclis 
indulremus ;  ínfuper  eifdem  Joanni  Duci  ,    8c  fucceilbribus  juspatro- 

Tom. IV.  Yy  ii  natus 
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natus  &  putandi  Ordinário   Elboreníi  períbnam    idoneam    ad  dicTum 
Decanatum  tam  hac  prima  vice  ab  ejus  primseva  erectione  hujufmodi 
vacàntemque  deinceps  quoties  illum  pro  tempore  quovis  modo  ,  &  ex 
cujufcumque  perfona ,  &  per  obitnm  apud  Ssd2m  praediátam   vacarc 
contigerit  per  ipfum  Ordinarium  Elborenfem  ad  pra:fentation2ni  hu- 

jufmodi inftitueridatn  au£loritate  ,  &tenore  íimilibus  refervamus ,  con- 
cedimus  ,  &  aíílgtiamus  decernentes  ultimo  di&um  Juspatronatus  Jo- 
anni  Duci ,  &  fucceílbribus  pra:di£Hs  non  ex  privilegio  apoftolico  ,  led 
exvera  primeva  reali  ,  a£tuali  plena,  integra  &  omnimoda  fuudatio- 
ne  ,  &  dotatione  laicali  de  bonis  mere  patrimonialibus ,   &  laicalibus 

duntaxat  competere ,  &  ad  illos  pertincre  ,  ac  ei  nullo  unquam  tempo- 
re ex  quavis  caufa  quantumcumque  grartdi  ,  &  rationabili ,  &  devolu- 

tionis  litis   pendentia: ,  vel  permutationis ,  aut  &  vacationis  ejufdem 
apud  Sedem  praedi&am  ,  aut  quovis  alio  pretextu  ,  &  per  nos  ,  &  fuc- 
ceííbres  noftros  Romanos  Pontifices   pro  tempore  exiftentes  ,  aut  Se- 

dem eandem  ,  vel  illius  Legatos ,  Vicelegatos  ,  feu  Nuntios  ,   &  per 
quaícumque  apoftolicas,  &  informa  Brevis ,  &  quafcumque  derogato- 
riarum  derogatorias  ,   ac  fortiores  ,  &  infolitas  claufulas  ,  necnon  ir- 
ritantia ,  &  alia  decreta ,  &  praefentium  tenorem  in  fe  continentia  de- 
que  nomine ,  &  cognomine  dicli  promoti  pro  tempore  exiílentis  ex- 
preíram ,  &  fpecifícam  mentionem  facientia ,  &  motu  próprio  ,  &  ex 
certa  fcientia  conceíTas  in  totó  ,  vel  parte  derogari  ,  aut  derogatum 
eífe  cenferi  poííe  ,  vel  debere  ,  ac  omnes ,  &  fingulas  collationcs  ,  & 
provifiones  ,   &  quafvis  alias  difpoíltiones ,  aliterque   ad  príefentatio- 
nem  dicli  promoti  pro  tempore  exiílentis  ,  feu  de  ejus  confenfu  ,  & 
apoftolica   auctoritate   faclas  ,   ac  quafcumque   derogationes   defuper 
emanatas  nullas  ,  &  invalidas  nulliusque  roboris  ,  vel  momenti  fore , 
&  eífe  ,  ac  pro  nullis  ,  &  infeclis  haberi  ,  cenferi ,  &  reputari ,  nemi- 
nique  iuffragari  debere  ,  nec  per  eas  jus ,  aut   coloratum  poífidendi 
titulum  acquiri  praefentes  quoque  nullo  unquam  tempore  de  fubrep- 
tionis,  vel  obreptionis ,  feu  nullitatis  vitio  ,  aut  intentionis  veíte, 
vel  alio  quopiam  defeélu  ,  &  ex  eo  quod  Cantoria  ad  prarfens  vacat , 
&fíbi  defeníbr  datus  ,  &  intereíTe  habentes  vocati ,  ac  caufae  propter 
quas  emanarunt  coram  diclo  Ordinário  ,  &  tanquam  dieta:  Sedis  De- 
legato  cxaminatas  ,  verificata: ,  &  approbata:  non  fuerunt ,  neque  dile- 
ctorum  filiorum  Capituli  ipíius  Ecclefía:  Beatas  Maria:  fuper  his  inter- 
venit  confenfusque  ,  aut  quovis  alio  pretextu  notari ,  impugnari ,  in- 
validari ,  retraólari ,  aut  ad  términos  júris  rcduci ,  feu  in  jus  ,  vel  con- 

trovertam revocari  ,  aut  adverfus  eas  quodcumque  júris  facli ,  vel  ge- 
nerale  remedium  impetrari  poífe,  irritum  quoque,  &  inane  íi  fecus  fu- 

per his  aquocunque  quavis  aucloritate  fcienter ,  vel  ignoranter  con- 
tingerit  attentari ;  non  obílantibus  praemiflis  ,  alijsque  conílitutionibus, 
&  ordinationibus  apoítolicis ,  necnon  dito  Ecciefia:  Beata:  Marias  ju- 

ramento confirmatione  apoftolica  ,  vel  quavis  fírmitate  alia  roboratis 
ílatutis,  &  confuetudinibus,  caeterisque  contrarijs  quibufcumque ;  iwl- 
li  ergo  omnino  hominum  liceat   hanc  paginam    noite   abíblutionis , 
feparationis  ,  difmembrationis  ,  crectionis  ,  inítitutionis  ,  applicationis, 
appropriatioiús  ,  indulti ,  rcíervationis  ,  conceííionis  ,  aííignationis ,  & 

dccreti 
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decreti  infringere,  vel  ci  aufu  temerário  contraire.   Si  quis  autem  hoc 
atrenrarc  praefumpfcrit  indignationem  Omnipotentis  Dei  ,  ac  Beato- 

rum  Petri ,  &'Pauli  Apoítolorum  ejus  fc  noverit  incurfurum.    Datum 
Roma'  apud  Sanctum  Pctrum   Anno  Incarnationis  Dominica?  milleíi- 
mo  quingentefítno  o&uageíimo  primo  ;  decimo  Kal.  Maij  ;  Pontifícatus 
noftri  anno  nono.     Quo  circa  difentioni  veftrae  per  apoílolica  feripta 
mandamus  quatenus  vos  ,   vel  duo  ,    aut  unus  veftrum  per  vos  ,  vel 
alium ,  leu  alios  prannfertas  literas,  &ineis  contenta  qusecumque  ubi, 
&  quando  opus  fucrit ,  ac  quoties  pio  parte  Joannis  ,   &  pro  tempore 
exiftentis  Ducis  ,  ac  Decani  prasdictorum  ,  feu  alieujus  eorum  fueritis 
requifiti  folemniter  publicantes  ,  eisque  in  pramiílis  efficacis  def enfio- 
nis  prazíidio  afliftentes  faciatis  auetoritate  noftra  praeinfertas  literas,  & 
in  eis  contenta  hujufmodi   ab  omnibus  ad  quos  fpccTat  ,  &  fpectabit 
quomodolibet  in  futurum  inviolabiliter  obfervari ,  ac  Joannis ,  &  pro 
tempore  exiftentem  Ducem  ,  ac  Decanum  prsediclos  illis  pacifice  frui , 
&  gaudere  ;   non  permitentes  ipfos  ,   vel  aliquem  ex  eis  deíuper  per 
quoícumque  quomodolibet  indebite  moleftari  Contradi  chores  quosli- 
bet ,  &  rebelles  per  fententias  ,  ceníuras  ,  &  poenas  eccleíiafticas  ,  alia- 
que  opportuna  júris ,  &  fa£H  remedia  appellatione  poftpofita  compef- 
cendo  ,  necnon  legitimis  fuper  his  habendis  íervatis  proceííibus  fen- 

tentias ,  cenfuras  ,  &  poenas  ipías ,  &  iteratis  vicibus  aggravando  invo- 
cato ,  &  ad  hoc  fi  opus  fuerit  auxilio  brachij  frecularis  non  obíhntibus 
feiícis  recordationis  Bonifacij  PP.  VIII.  PracdeceíToris    noftri  Confti- 
tutionibus  quibus  conatur  expreífe  nequis  extra  fuam  Civitatem  ,  vel 
dioecefem  ,  niíi  incertis  tunc  expreííis  cafibus ,  &  in  illis  ultra  unam  di- 
clam  a  fine  fuse  dioeceíis  ad  judicium  evocetur,  feu  nejudices  à  Sede 
apoílolica  deputati  extra  Civitatem  ,  vel  dioecefem  in  quibus  deputa- 
ti  fuerint  contra  quoícumque  procedere ,  aut  alij  ,  vel  alijs  vices  luas 
committere  audeant  ,  vel  pnefumant ,  &  in  Concilio  generali  ediéla 
de  duabus  diclis  dummodo  ultra  três  dietas  aliquis  auetoritate  praefen- 
tium  ad  judicium  non  trahatur  ,  alijsque  apoftolicis  Conftitutionibus? 
necnon  omnibus  fupradiclis  ,  aut  íi  aliquibus  communiter ,  vel  diviíim 
ab  eadem  íit  Sede  indultum  quod  interdici ,  fufpendi ,  vel  excommu- 
nicari  non  pofíint  per  literas  apoftolicas  non  facientes  plenam  ,  &  ex- 
preífam  ,  ac  de  verbo    ad  verbum  de  indulto   hujufmodi  mentionem. 
Datum  Roma:  apud  Sanclum  Petrum  ,  Anno  Incarnationis  Dominicae 

milleííimo  quingenteffímo   octuageílimo  primo  •,   Decimo  Kal.  Maij , Pontiricatus  noftri  Anno  nono. 

Sep.   t=:  B.  Remondus.  CS  Alfonfus  Ávila.  —  Hie.  Ávila,  tr  A.  de  Ma- 
ximis.  ts  A   t=:  O.  Pamphilus.  t=:  D,  difranchis.  t=:  Dejel, 

ColJnçao 
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Ccllaqao  do  Deado  da  Capella  Ducal  de  Villa-Viçofa,    Efiá  no 
Cartório  da  Caía  ,  donde  o  tirty. 

Num.  20  6,  W  ®m  Theotonio  de  Bragança  per  mercê  de  Deos,  e  da  Santa  Igre- 
ja ja  de  Roma,  Arcebifpo  de  Évora  &c.  A  quantos  e£a  nofla  Car- 

An.  ijõi.  ta  (jelnftituiçaó,  e Confirmação  for  aprezentada  :  íaude  em  JefuChrif- 
to  noíTo  Salvador.  Fazemos  faber  ,  que  por  parte  do  Senhor  D.  Joaô 
Duque  de  Bragança  meu  íbbrinho  nos  foi  aprezentada  huá  Bulia  do 
nolíb  muy  Santo  Padre  Papa  Gregório  decimo  tertio  ora  na  Igreja  de 
Deos  Preíidente  eferita  em  purgam; nho  fam ,  limpa,  naó  viciada,  nem 
canfellada ,  antes  carecente  de  todo  vicio  ,  e  fufpeiçaÓ  ,  fegundo  por 
e\h  prima  facie  parecia  plumbada  com  hum  fello  pendente  por  hum 
cordão  vermelho  ,  e  amarello.  Sub  Data  Roma  apuã  Sarei  um  Peírum 
cimo  Incarnaticms  Domir.i  millejimo  quingentejímo  ccluagcfmio  primo  , 
tertio  decimo  Ca/lendas  Maij  ,  Pontificatus  fui  arr.o  rcv.o ,  pela  qual 
Sua  Santidade  erigia  ,  e  de  novo  creava  na  Capella  do  dito  Senhor  Du- 

que hua  Dignidade  de  Dayaó  annexando  aella,  ceitos  frui  tos  da  Par- 
rochial  Igreja  de  Faó  ,  ecutros  annexos  ao  Chantrado  da  Igreja  Col- 
legiada  de  Barcellos  Dioceíe  de  Braga  ,  íleando  a  aprezentaçaõ  da  di- 

ta Dignidade  ao  dito  Senhor  Duque,  e  feus  íucceírores ,  e  anos  eaos 
noííbs  a  confirmação  ,  einílituiçaó  delia  coiro  n  aes  largamente  na  di- 

ta Bulia  fe  contem  ,  a  qual  aceitamos,  e  mancamos  cemprir,  eora  Ma- 
noel Paçanlia  de  Britto  ,  Fidalgo  da  Gaza  do  dito  Senhor  Duque , 

Presbítero  deíia  nolla  Diocefi  nos  aprezenteu  hua  Carta  do  dito  Se- 
nhor Duque  em  que  o  aprezentava  pêra  a  dita  Dignidade  de  Dayara 

da  Tua  Capeíla  ,  cujo  teor  de  verbo  ad  ver  bum  he  o  íeguinte :  Muito 

Illuftre  ,  &  PveverendifTimo  Senhor  Arcebifpo  d^  Évora.  D. Joaó  Du- 
que de  Bragança ,  e  de  Barcellos ,  Condellable  deites  Reynos  ,  e  Se- 

nhorios &c.  Faço  faber  a  V.  Senhoria ,  que  fendo  vaguo ,  o  Chan- 
trado da  Igreja  Coílegiada  de  Santa  Maria  da  Villa  de  Barcellos  Dioce- 

íe de  Braga  por  fallccimento  do  Senhor  D.  Fulgencio  de  Bragança  meu 
Tio,  ultimo  poíTuidor ,  que  dclle  foi.  O  Santiflimo  Padre  Papa  Gre- 

gório decimo  tertio  noííb  Senhor  ora  na  Igreja  de  Deos  Preíidcn- 
te ,  ouve  por  bem  a  minha  inítancia  de  feparar  ,  e  defmembrar  do  dito 
Chantrado  as  cinquo  fextas  partes  dos  fruitos  ,  redditos ,  proventes, 
e  emolumentos  da  Parrochial  Igreja  de  Sam  Payo  do  lugar  deFam,  ter- 

mo da  dita  Villa  annexa  ao  dito  Chantrado.  E  outro  11  ouve  por  bem 
de  erigir,  einftituir  na  minha  Capella  hum  Dayado  pêra  hum  Dayaó, 
que  tenha  o  primeiro  lugar  ,  e  a  primeira  preheminencia  ,  e  preferen- 

cia ,  afli  na  mefma  Capella,  como  no  Choro  delia,  e  nas  Congrega- 
ções ,  c  mães  negócios,  que  fe  coílumaõ  fazer,  e  tratar  por  os  Capei- 

iaés.  E  ao  dito  Dayado  aííi  erigido  ,  einftituido  appropriou  Sua  San- 
tidade ,  c  applicou  iu perpetunm  as  cinquo  fextas  partes  dos  fruitos  , 

redditos,  proventos,  c  emolumentos  da  dita  Igreja  Parrochial  livres, 
e  exemptas  de  todos  os  emeargos  ,  gravames  ,  e  impoílçoens  delia  ,  e 
do  dito  Chantrado  pêra  dotte  do  dito  Dayado  ,  com  declaração ,  que 

os 
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os  Dayaes  ,  que  pelo  tempo  forem  feraó  obrigados  a  fazer  reíidencia 
pelfoal  na  dita  Capella  ,  e  fervir  nos  Officios  divinos  ,  e  mães  couzas 
delia  ,  e  que  vencerão  as  cinquo  ditas  fextas  partes  de  fruitos  ,  e  as  per- 

derão conforme  os  Ílatutos  ,  que  eu  fobre  iííb  ordenar ,  fendo  appro- 
vados  por  o  Ordinário  Eborenfe.  Os  quaes  ílatutos  ,  eu  ,  e  meus  fuc- 

ceífores poderemos  mudar  ,  alterar ,  limitar ,  e  declarar ,  fegundo  ,  e 
quando  nos  parecer  como  mães  largamente  fe  contem  na  Bulia  da  dita 
graça  :  pelia  qual  Sua  Santidade  ha  outro  fy  por  bem  de  me  rezervar 
direito  de  Padroado  no  dito  Dayado  pêra  poder  apprezentar  a  elle 
Dayaó  aíli  por  eíla  primeira  vez ,  como  em  qualquer  outro  tempo  em 
que  vagar  por  qualquer  outro  modo  ,  e  que  eu  ,  e  meus  fucceíTores 
aprezentemos  a  V.  Senhoria  ,  e  feus  fucceífores  que  pelo  tempo  em  di- 

ante forem  as  peífoas ,  que  nos  bem  parecer  ,  quando  o  dito  Dayado 
eíliver  vago  ,  pêra  V.  Senhoria  as  confirmar  nelle  na  forma  devida. 
Pello  que  por  ora  eílar  vaguo  o  dito  Dayado  por  a  dita  ereiçaó  ,  e  el- 
leiçaõ  appoílolica  eu  como  Padroeiro  lidimo  ,  que  delle  fou  in  foli- 
dum  confiando  das  letras  ,  e  bondade  de  Manoel  Paçanha  de  Brito ,  fi- 

dalgo de  minha  Caza  ,  Clérigo  de  miíTa  o  aprefento  a  V.  Senhoria  por 
Dayaõ  de  minha  Capella  com  todas  as  obrigaçoens  ,  e  na  forma  da  di- 

ta Bulia  appoílolica  ,  para  que  fendo  por  V.  Senhoria  confirmado  as 
cumpra,  e guarde  conforme  aos  ílatutos,  que  fobre  iífo  heide  orde- 

nar com  approvacaó  de  V.  Senhoria ,  ficando  em  meu  arbitrio ,  e  de 
rr.eus  fucceífores  mudar  ,  limitar ,  accrefcentar ,  e  interpretar  os  ditos 
ílatutos ,  quando  ,  e  como  nos  parecer  ,  fem  pêra  iífo  fer  neceíTario 
confentimento  do  dito  Manoel  Paçanha  de  Brito.  E  peço  por  mercê 
a  V.  Senhoria  o  mande  a/li  confirmar  por  Dayam  da  dita  Cappella  ,  e 
na:;  letras  de  lua  Confirmação  mande  fazer  menção  deíla  minha  apre- 
zentaçaó  ,  e  declarar ,  que  o  dito  Manoel  Paçanha  averi  o  dito  Daya- 

do com  as  condiçoens  ,  e  obrigaçoens  expreífas  na  dita  Búlía,  e  confor- 
me aos  ditos  ílatutos  ,  que  por  mim  ,  e  por  meus  fucceífores  em  virtu- 

de delia  ,  e  com  approvacaó  de  V.  Senhoria  forem  ordenados  ,  decla- 
rados ,  limitados ,  ou  accrefcentados ,  fem  pêra  iífo  fer  neceífario  con- 

fentimento vocação,  ou  citação  do  dito  Manoel  Paçanha.  E  por  cer- 
teza diífo  mandei  fazer  eíla  por  mim  aífinada ,  e  aífeilada  com  o  fello 

de  minhas  armas  \  Eftevaó  Ribeiro  afez  emViíla-Viçoza  a  dezaífeis  de 
Novembro  de  mil  quinhentos  oitenta  e  hum  \  lervidor  de  V.  Senhoria. 

O  DUQUE. 

E  viíla  adita  aprezentaçaó  nospedio  o  dito  Manoel  Paçanha  de 
Britto  ,  que  courbrma  a  ella  ,  ca  Bulia  de  Sua  Santidade  o  confirmare- 

mos e  iuíiituiífemos  na  dita  Dignidade  de  Dayaó  da  dita  Capella,  e 
conformandonos  em  tudo  com  as  clauzulas  da  dita  Bulia  por  virtude  da 
dita  aprezentaçaó  conílando.ios  de  fua  lulRciencia  ,  tetras,  e  virtudes, 
aitíorhate  orJiiiaria,  c  no  melhor  modo,  que  de  direito  podemos,  e 
djvemos  ,  confirmamos  ,  e  inílituimos  o  dito  Manoel  Paçanha  de  Brit- 

to no  dito  Dayado  daCapeila  do  dito  Senhor  Duque  aííi  novamente 
erigido  por  Sua  Santidade,  e  dotado  com  as  cinquo  partes  das  íeis  de 

todos 
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todos  os  fruitos,  rendimentos  ,  emolumentos  pertencentes  a  dita  Par- 
rochial  Igreja  de  Iam  ,  e  os  mães  annexos  ao  Chanfrado  da  Igreja  Col- 
legiada  de  N.  Senhora  da  Villa  de  Barcellos  ,  e  lhe  damos  a  prehcmi- 
nencia ,  e  commetemos  o  regimento  ,  e  ferventia  do  dito  Dayado  ,  e 
o  inveítimos  na  poílc  delle  por  impoziçaõ  de  barrete  ,  que  íbbre  íua 
cabeça  puzemos  ,  e  jurou  em  noíTas  maós  o  juramento  de  fidelidade  , 
que  íe  contem  no  Capitulo  Ego  eram  de  jure  jurando.  A  qual  confir- 

mação ,  e  inítituiçaõ  lhe  fazemos  conforme  as  clauzulas  da  dita  Bulia  , 
e  conforme  a  ella  fera  obrigado  guardar  os  ítatutos  ,  que  o  dito  Se- 

nhor Duque  fizer  ,  ou  depois  defeitos  mudar,  limitar,  acerefeentar  , 
interpretar  ,  alterar ,  ou  de  novo  tornar  a  fazer  ,  fendo  íempre  por  nos 
approvados  em  cada  hum  dos  ditos  cazos  ,  fem  peia  iífo  fer  neceílario 
vocação  ,  citação  ,  ou  novo  confentimento  do  dito  Manoel  Paçanha  de 
Britto.  O  qual  dito  Manoel  Paçanha  de  Brito  aceptou  a  dita  Confir- 

mação ,  e  inítituiçaõ  na  forma  acima  declarada.  E  mandamos  eadem  au- 
toritate  ordinária  ,  e  fob  pena  de  excommunhaô  a  qualquer  Clérigo  , 
Notário  apoítolico  ,  ouTabaliaó  publico  deite  noílb  Arcebifpado  dee 
ao  dito  Manoel  Paçanha  ,  ou  a  feu  certo  Procurador  poífe  Real ,  cor- 

poral ,  e  autuai  do  dito  Dayado  ,  e  delia  lhe  paíle  os  inítrumentos 
neceífarios.  Dada  em  Villa-ViçoíTa  aos  vinte  dias  de  Novembro  de 
M.  D.  lxxxj  annos.     Diogo  Nunes  Figueira  Secretario  a  fez  elerever. 

THEOTONIO  ARCEBISPO  D'  ÉVORA. 

lnjlrumento  de  notificação' ,  intlmaçafi  ,  e  confentimento  da  Bulia  da 
creaqao  do  Deado  da  Capella  de  Villa-Viçofa  ,  das  cinco Jex- 

tas  partes  dos  frutos ,  e  rendimento  do  Chantrado  de  Bar~ 
cellos.   E/tá  no  Cartório  da  Cafa ,  onde  o  copiey. 

Num.  2  0*7.  Tp  M  nome  dcDeos  Amen.  Saybaom  todos  hosque  viren ,  cíte  pu- 
*  o0        I  '/  blico  Inítrumcnto  de  noteficaçaó  Intimação  e  confentimento  dado 
.An.  l)o-.  ao  neguocio  de  que  abaixo  fe  faraa  exprcía  menção.  Que  en  ho  An- 

no  do  nafeimento  de  nolfo  Senhor  Jefu  Chriíto  de  mil  quinhentos  ou- 
tenta  e  dous  annos ,  aos  vinte  e  nove  dias  do  Mes  de  Janeiro  en  a  Vil- 

la de  Barcelos  e  pouíada  do  licenciado  Archadio  Dandrade  ouvydor 
que  foy  en  eíta  Villa  e  fua  cemarqua  ,  e  contador  ,  e  provedor  en  ella 
da  fazenda  ,  do  muito  exccllentc  Príncipe  e  Senhor  D.  Johaó  Duque 
de  Bragança,  e  deita  dita  Villa  ,  Condcílable  deites  Reynos  e  Senho- 

rios de  Portugal  &c.  en  prefença  de  mjni  notário  e  teft  em  unhas  ,  pare- 
ceo  prefente  lio  muito  Reverendo  Padre  António  Barboza  Chantre 
em  a  colegiada  Igreja  de  Saneia  Maria  deita  dita  Villa  ,  deite  Arcebif- 

pado de  Braga  ;  c  por  elle  foy  dito  que  ho  dito  Senhor  Duque  ho 
aprefentara  no  chantrado  da  dita  Igreja  por  citar  vaga  por  morte  na- 

tural do  Senhor  D/ Fulgèncio  de  Bragança  que  aya  gloria  chantre  que 
foy  ultimamente  en  adita  Igreja,  a  qual  aprefentaçaõ  lhe  fez  ho  dito 
Senhor  Duque  depois  de  ter  noticia  e  fabido  que  o  Papa  noíTo  Senhor 

Grego- 
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Gregório  decimo  tercio  na  Igreja  de  Deos  Preíidcnte  ,  lhe  tinha  con- 

cedido ,  a  difmembraçaó  e  feparaçaó  das  cinquo  feiítas  partes  dos  fru- 
ctos ,  emolumentos,  proventos,  e  rendimentos  da  Igreja  Parrochial  de 
Saó  Payo  do  lugar  de  faó  termo  da  dita  Villa  annexa  ao  dito  Chanfra- 

do e  dos  mães  dereitos  fruclos  ,  e  rendimentos  annexos  ao  dito  Chan- 
frado para  fe  erigir  en  a  Capella  do  dito  Senhor  duque  hum  deado  pa- 

ra hum  deaõ  que  tenha  ho  primeiro  lugar  e  a  primeira  preh eminência 
e  preferencia  afi  na  mefma  Capella  como  no  choro  delia  ,  e  nas  con- 

gregações e  mais  negócios  que  fe  coítumaô  fazer  e  tratar  pollos  Capel- 
laes  da  dita  Capella  ,  e  hora  a  bulia  da  dita  graça  era  paíada  em  forma 
e  fora  cometida  a  execução  delia  ao  muito  Illuítre  e  Reverendiíílmo 
Senhor  Arcebifpo  devora  ,  ho  qual  tinha  ja  confirmado  por  virtude 
delia  a  Manuel  Peçanha  de  Brito  íidalguo  da  cafa  do  dito  Senhor  Du- 

que,  por  Deão  da  dita  Capella,  a  aprefentaçaó  do  dito  Senhor  Duque 
como  lhe  conftou  a  elle  António  Barhoza  polia  carta  da  Inítituiçaó  e 
confirmação  do  dito  Deaó  feita  em  Villaviçofa  aos  vinte  dias  do  mes 
de  Novembro  do  anno  pafado  de  mil  quinhentos  outenta  e  hum  annos 
fubeferita  por  Dioguo  Nunez  Figueiroa  Secretario  do  dito  Senhor  Ar- 

cebifpo devora  e  aíignada  por  elle  e  fellada  com  ho  fello  de  fuás  armas. 
A  qual  Carta  elle  dito  licenciado  lhe  a  moítrou  ao  fazer  deite.  E  aíi 
mais  elle  dito  licenciado  deu  a  mim  notário  a  dita  própria  bulia  paia- 
da  pelo  dito  Summo  Pontífice  eícripta  em  pergaminho ,  faã  limpa  ,  naó 
viciada  ,  nem  Chancelada  ,  antes  carecente  de  todo  vicio  e  fufpeiçaó 
fegundo  por  ella  prima  facie  parecia  plumbada  com  hum  fello  penden- 

te por  hum  cordão  de  vermelho  e  marello.  Sub  data  Roni£  aptul  San-~ 
âlwn  Petrum  Anno  incarnationis  Domini  millejjimo  quingentejjimo  o5lu- 
agefimo  primo ,  tertio  decimo  calendas  Maij  Pontificatus  fui  anno  neno. 
Polia  qual  Sua  Santidade  erigia  e  de  novo  criava  na  Capella  do  dito 
Senhor  Duque  huá  Dignidade  de  Deaó  annexando  a  ella  as  ditas  cin- 

quo feiítas  partes  dos  rendimentos  do  dito  Chantrado  fegundo  todo 
eito  mais  copiofamente  coníta  da  dita  bulia  a  qual  eu  notairo  ly  inti- 
mcy  e  publiquey  e  notcfíquey  ao  dito  Chantre  António  Barbofa ,  ho 
qual  a  vio  ,  leo  ,  e  entendeo  ,  e  deu  a  ella  leu  confentimento  em  tedo 
e  por  todo  como  fe  nella  contem.  E  aíi  ha  dita  confirmação.  E  dife 
que  nenhuã  duvida  ,  nem  embarguo  tinha  elle  dito  António  Barbofa 
ao  cumprimento  execução  e  verdadeiro  erTeito  da  dita  bulia ,  e  aíi  ho 
outorgou  ,  e  confentio  ,  e  approvou  deite  dia  para  todo  fempre.  E 
le  obrigou  por  fua  pefoa  bens  e  rendas  ávidas  e  por  aver  a  naó  Iiir  por 
fi  nem  por  outrem  em  tempo  algum  contra  eíte  eítormento  cm  parte 
nem  em  todo  e  eu  notajro  lhe  ouve  por  noteficada  a  dita  Bulia  c  con- 

firmação ,  c  aceytcy  eíte  eítormento  e  ho  eítipulley  em  nome  das  par- 
tes a  que  tocar  naó  prefentes  e  deita  nota  mandou  dar  hum  c  muitos 

eítormentos  ;  teítemunhas  prefentes  Dioguo  Pinto  Solicitador  do  dito 
Senhor  Duque,  eLuis  dandrade  filho  do  dito  licenciado.  E  Pedro  Gon- 

çalves íarralheiro  da  dita  Villa  que  aíignaraó  aquy  com  ho  dito  António 
Barbofa ,  que  eu  notajro  dou  fee  fer  o  próprio  conteúdo  ncíte  Inítru- 
mento.  E  eu  André  de  Rocha  ,  notajro  apoítollico  approvado  pollo 
Ordinário  c  ir.orador  na  dita  Villa  de  Barccllos  que  eíte  Inltrumento  ef- 
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crevy  em  meu  livro  de  notas  do  qual  por  minha  maó  tresladey  ho  pre- 
prefente  e  o  concertey  e  vay  íem  couía  que  duvida  faça  fob  efte  meu 
publico  final  feguinte  fiz  a  entrelinha  que  diz  Viçofa.  és  por  verdade. 

Bulia  da  creaçao  da  Dignidade  de  Thijoureiro  mor  da  Capei/a  de 

V illa-V içoja.    EJlâ  no  Archivo  da  dita  Cajá  ,  maço  das  BuU 
las  Origmaes ,  donde  a  tirey. 

Nlim.  2  O  8,  f~*  Regorius  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei;  Venerabili  fratri  Epif- 
Au  i  cS i  VTcopo  Amerinenfi  ,  &  dile&is  filijs  Ulixbonenfi  ,  &  Portalegrenfi 

'  *  Ecclefiarum  Decanis  ;  íàlutem  ,  &  apoílolicam  benedictionem.  Hodie 
a  nobis  emanarunt  litera:  tenoris  fubfequentis.  Gregorius  Epifcopus 

Servus  Servorum  Dei :  ad  perpetuam  rei  memoriam.  Sacri  Apoftola- 
tus  miniílerio  meritis  liect  imparibus  divina  difpofitione  prefidentes  ad 
ea  perqua:  noftrse  provifionis  aufpicijs  cura  animarum  quse  ceteris  om- 
nibus  preftat  fruéhiofe  exerceri  ,  &  beneficiorum  Ecclefiaílicorum  nú- 

meros augeri  ,  fingulxque  Ecclefia:  prasfertim  collegiatae  quibus  ,  & 
cura  ipfa  imminet ,  &perfona:  ecclefiaftica:  divinis  obfequijs  jugiter  in- 
fiftentes  congrais  facultatibus  pro  fuarum  necefiitatum  ,  oneiumque  eis 
incumbentium  fublevamine  communiri  valeant  libenter  intendimus •,  ac 
in  his  paíloralis  ofrieij  noílri  partes  nunc  per  unionis  aíiorum  benefi- 

ciorum ,  quandoque  vero  per  difrnembrationis  partis  fructuum  ab  eli- 
dem minifterium  favorabiliter  interponimus  prout  rerum,  &  perfona- 

rum  circunílantijs  debite  peníatis  id  in  Domino  confpicimus  falubriter 
expedire  ;  cum  itaque  ficut  accepimus  Prioratus  Ecclefia:  Beata:  Ma- 

ria: Oppidi  de  Barcellos  qui  &  ipfa  Ecclefia  ,  ac  alise  dignitates  ,  &  be- 
neficia in  ea  exiítentia  de  Jurepatronatus  protempore  exiftentis  Ducis 

Bragantise  ex  fundatione  ,  feu  dotatione ,  ac  &  privilegio  apoftolico 
cui  non  eft  haclenus  in  aliquo  derogatum  eíTe  dignofeuntur ,  &  quem 
quondam  Emanuel  Leite  ipfius  Ecclefia:  Prior  dum  viveret  obtinebat 
per  obitum  ejufdem  Emanuelis  qui  extra  Romanam  Curiam  de  menfe 
Junij  proxime  pretérito  diem  claufit  extremum  vacaverit ,  &  vacet  ad 

tempus  y  &  íicut  exhibita  nobis  nuper  pro  parte  dileeli  filij  nobilis  Vi- 
ri  Joannis  Ducis  Bragantia:  petitio  continebat  ex  máfia  communi  fru- 
cluum  ,  rcddituum  ,  &  proventuum  ipfius  Ecclefia:  dua:  illorum  me- 
dietates  conftituantur  quarum  una  dicTa:  Ecclefia:  Priori  pro  tempo- 
re  exiftenti  cedit ;  altera  vero  inter  Scolaíticum  ,  &  quatuor  Canóni- 

cos ejufdem  Ecclefia:  diftribuitur  ;  «Sc  pro  p  terça  ipfius  Prioratus,  &  Ec- 
clefia: Sanfti  Antonij  loci  de  Qiiinzo  diítriclus  dicli  Oppidi  clim  ,  ut 

a  nonnullis  aferi tur  ad  fabricam  dicla:  Ecclefia:  Beata:  Maria:  perti- 
nentis ;  nunc  vero  eidem  Prioratui  Canonice  unite,  &  annexe  fruclus, 
rcdditus ,  &  proventus  adeo  uberes  fint ,  ut  ad  iummam  tricentorum 
mi  11  iu m  regalium  moriete  ilkrum  partium  fexcentos  ducatos  auri  de 
Gamera,  vel  circa  conílituentium  annuatim  afeendant.  Prior  vero  hu- 
julmodi  pro  tempore  éxiftens  in  dicla  Ecclefia  Beata:  Maria:  minime 
reíidere,  nec  illi  in  divinis  djíervire ,  aut  ullam  curam  animarum  fuf- 
cipere,  fed  tamen  quibufdam  diebus  feltivis  ibidem  aliquas  Mifías  ce- lebrar c. 
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lebrare  ,  feu  cclebrari  facere  cx  antiqua  confuetudine  folcat ;  &  cum 
antca  cura  animarum  dileclorum  filiorum  pnrrochianorum  ejufdem  Eo 
deíia:  Beata:  Marias  qua:  &  Parrochialis  exiílit  olim  per  uniim  ex  illius 
Canonicis  cxerceri  confueviífet ,  &  diclus  Canonicus  ratione  exercitij 
hujufmodi  paululum  maiores  fruclus  quod  alij  Canonici  hujufmodi 
perciperet,  &  populo  dicli  Oppidi  ita  crefcente,  ut  diclus  Canonicus 
curam  hujufmodi  exercens  per  fe   fatisí  acere  non  poíTet 
eidcm  Canónico  poftmodum  in  exercitio  cura:  hujufmodi  detraéla  ex 
fructibus  per  ipium  Canonicum  pcrcipi  folitis  predictis  certa  portio- 
ne  pro  iplius  Coadjutoris  manutentione  conftítutus ,  ac  &  ftatutum  , 
&  ordinatum  fuerit  quod  ex  quo  dieta  Ecclefia  Beata:  Marias  paramen* 
tis ,  &  alijs  ad  divini  cultus  ufum  neceíTarijs ,  ut  plurimum  indigebat, 
&  illius  fabrica  nullos  fruclus  babeat  incole  autem  prefati  Oppidi  non 
admodum-  divites  exiftebant  diclus  Prior  pro  tempore  cxiílens  fingu- 
lis  annis  quindecim  miliia  regalium  íimilium  eidem  fabrica:  perfolve- 
re  deberet  ;  in  Capella  autem  pro  tempore  exiftentis  Ducis  prarfati 
íint  plures  Capellani  illi  in  divinis  períbnalitcr  infervientes  ,  ac  inter 
eos  unus  Theiaurarius  nuncupatus  qui  fecundum  locum  ibidem  obti- 
net  ,  &  ex  diíhibutionibus  quotidianis  per  eofdem  Capellanos  inibi 
divinis  ofEcijs  períbnaliter  infiílendo  lucri  fieri  folitis  portionem  val- 
de  tenuem  pia:  preheminentia:  fua:  qualitate  percipit.  Si  a  diclo  Prio- 
ratu  fie  vacante  medietas  omnium,  &fingulorum  illius  frucluum,  red- 
dituum ,  proventuum  ,  bonorum  ,  proprietatum  ,  jurium  ,  obventio- 
num ,  &  emolumentorum  quorumcumque  perpetuo  fepararetur,  &  dif~ 
membraretur  ,  ac  in  dicla  Capella  una  Thefauraria  pro  uno  Thefaura- 
rio  qui  inibi  fecundum  locum  ,  &  preheminentiam  poft  Decanatum  ibi- 

dem per  nos  nuper  apoftolica  aucloritate  ereclum  ,  &  inftitutum  pro 
tempore  obtinentem  haberet ,  &  perpetuo  erigeretur,  &inftitueretur , 
ac  eidem  Thefauraria:  fie  erecla:  ,  &  inftitutse  pro  ejus  dote  medietas 
frucluum  ,  reddituum  ,  proventuum  ,  bonorum  proprietatum  ,  jurium, 
obventionum  ,  Sc  emolumentorum  fie  feparata  ,  Sc  difmembrata  hujuf- 

modi fimiliter  perpetuo  applicaretur  ,  &  appropriaretur  ,  ac  etiam  fta- 
tueretur  ,  &  ordinaretur  quod  diclus  Prior  pro  tempore  exiftens  cu- 

ram animarum  parrochianorum  hujufmodi  modo,  &  forma  infraferip- 
tis  exercere ,  ac  pro  manutentione  ejufdem  Ecclefia:  Beata:  Maria:,  & 
illius  fabrica:  triginta  miliia  regalium  fimilium  computatis  in  illis  quict- 
decim  milibus  regalibus  praediclis  ex  altera  medietate  frucluum,  reddi- 

tuum ,  proventuum  ,  bonorum  ,  proprietatum  ,  jurium  ,  obventionum, 
Sc  emolumentorum  fibi  remanente  hujufmodi  annuatim  perpetuo  per^ 
folvcre  tenerctur ,  &  ad  id  perpetuo  obligatus  remaneret  profeclo  ex 
hoc  ipfius  Capella:  honori  ,  Sc  decori  ,  ac  benef  ciorum  ccclefiaftico- 
rum  propagationi  animarumque  fpirituali  confolationi  ,  &  dicla:  Ec- 

clefia: neceííitatibus  opportune ,  &  falubriter  providerctur  ,  &  fubveni- 
retur  ,  ipíique  Priori  pro  tempore  cxiííenti  pro  dicla:  cura:  animarum 
exercitio  ,  &  aliorum  oncrum  fibi  incumbentium  fupportatione  con- 
gruus  redditus  annuus  remaneret.  Quare  pro  parte  dicli  Joannis  Du- 

cis nobis  fuit  humiliter  fupplicatum  quatenus  pra:miílis  annuere  ,  ac 
alias  defuper  opportune  providere  de  benignitate  apoftolica  dignare- 

Tom.  IV.  Xz  ii  mur. 
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mur.  Nos  igitur  qui  honeítis  petentium  votis  libenter  annuimus,  ca- 
que  favoribus  profequimur  opportunis  eundem  Joannem  Ducem  à  qui- 
bufvis  excommunicationis ,  fufpenfionis  ,  &  interdicli ,  alijsquc  eccleíi- 
aíticis  fententijs,  cenfuris,  &  pcnnis  a  jure  ,  vel  ab  homine  quavis  oc- 
caíione  ,  vel  cauía  latis  íiquibus  quomodolibet  innodatus  exiílit  ad 
efFeclum  prnefentium  dumtaxat  confequendum  harum  ferie  abfolven- 
tes  ,  &  abfolutum  fore  cenfentes  hujufmodi  fupplicationibus  inclina- 
ti  a  diclo  Prioratu ,  íive  ut  praemittitur  ,  five  alios  quovis  modo ,  aut 
cx  alterius  cujufcumque  perfona  ,  feu  per  liberam  reíignationem  dieli 
Emanuelis ,  vel  cujufvis  alterius  deillo  indicia  Cúria,  vel  extra  eam, 
&  coram  voto  publico ,  &  teftibus  fponte  faclam ,  aut  aíTecutioncm 
alterius  beneficij  eccleíiaftici  quavis  aucloritate  collati  vacet ,  &  íi  tan- 

to tempore  vacaverit  quod  ejus  collatio  juxta  Lateraneníi  ftatuta 
Concilij  ad  Sedem  apoftolicam  legitime  devoluta  ,  ipfeque  Prioratus 
diípofitionis  apoílolica:  fpecialiter  reíervatus  exiílat ,  &  ad  illum  con- 
fueverit  quis  per  eleclionem  aílumi ,  eique  cura  jurifdiclionalis  immi- 
neat  fuper  eo  quoque  inter  aliquos  lis  cujus  ftatum  prrefentibus  ha- 
beri  volumus  pro  expreífo  pendeat  indecifa  dummodo  tempore  Da- 

ta: prícíentium  non  íit  in  eo  alicui  fpecialiter  jus  quefitum  omnium, 
&  fíngulorum  frucluum  ,  reddituum  ,  proventuum  ,  bonorum  ,  proprie- 
tatum  ,  decimarum  ,  jurium  ,  obventionum  ,  &  emolumentorum  Prio- 

ratus ,  &  annexorum  prasdiclorum  medietatem  ab  omnibus  ,  &  quibuf- 
cumqus  oneribus ,  gravaminibus  ,  &  impoíltionibus  tam  ratione  ipfius 
Prioratus,  quam  maíTe  communi  hujufmodi,  aut  alias  quomodolibet, 
&  quavis  alia  occaíione  debitis  liberam  ,  &  exemptam  ;  altera  medic- 
tate  pro  dieli  Priorís  pro  tempore  exiítentis  fuftentatione  ,  &  onerum 
il li  incumbentium  fupportatione ,  ac  curas  animaram  hujufmodi  exer- 
citio  falva  reman3nte  dicla  aucloritate  tenore  praefentium  perpetuo  fe- 
paramus  ,  &  difmembramus ,  ac  in  dicla  Capella  unam  Thefaurariam 
pro  uno  Thefaurario  qui  fecundum  locum  ,  &  fecundum  prameminen- 
tiam ,  ac  antelationem  tam  in  ipfa  Capella  ,  quam  illius  Choro  ,  & 
Congregationibus ,  eacterisque  negotijs ,  &  rebus  peripfos  Capellanos 
fieri  ,  &  traclari  folitis  obtineat ,  ac  in  eadem  Capella  perfonalem  rcíi- 
dentiam  fheere  ,  ac  illi  in  divinis  defervirc,  cajteraque  munia,  &  officia 
ílbi  perdielum  Joannem  ,  &ejus  fucceílbrcs  Bragantiae  Duces  pro  tem- 

pore exiftentes  cum  confilio  Ordinarij  imponenda  fubirc  debeat ,  & 
tencatur  aucloritate  ,  &  tenore  praxliclis  ,  &  perpetuo  erigimus  ,  & 
inftituimus ,  illique  fie  erceb; ,  &inítituta:  pro  ejus  dote,  &:  diílribu- 
tionum  per  iplum  Thefaurarium  pro  tempore  exiftentem  in  dicla  Ca- 

pella reíidendo  ,  &  divinis  offieijs  in  ea  celebrandis  intereíTcndo  ,  ac 
alias  juxta  providam  ordinationem  defuper  per  Joannem  Ducem  ,  & 
iueceflores  prsefatos  faciendam  lucrandarum  augmento  diclam  medie- 

tatem frucluum,  reddituum  ,  proventuum  ,  bonorum  ,  proprietatum  , 
decimarum  ,  jurium  ,  obventionum  ,  &  emolumentorum  íic  feparatam, 
&  difmembratam  hujufmodi  ;  ita  quod  licet  eidein  Thefaurario  pro 
tempore  cxiílenti  corporalcm ,  real  em  ,  &  aclualem  poíleílionem  me- 
dietatis  frucluum  ,  redituum  ,  proventuum  ,  bonorum  proprietatum , 
decimarum  ,  jurium  ,  obventionum ,  &  emolumentorum  difmembratam, 

&  fe- 
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&  fcparatam  hujufmodi  per  fe  ,  vcl  alium ,  feu  alios  ejus  nomine  pro- 
pria  aucloritate  libere  anprehendere  ,  &  perpetuo  retinere  ,  illamque 
juxta  ordinationem  per joannem  Ducem,  Sc  fucceílbres  prcdicros ,  ut 
prefertur  íaciendam  in  fuos  ufus  ,  &  utilitatem  converterc  Diocelani 
loci ,  vel  cujufvis  alterius  licentia  defuper  minime  requifita  eifdem  au- 
ctoritate  ,  8c  tenore  íimiliter  perpetuo  applicamus  ,  &  appropriamus  ; 
iniuper  quod  perpetuis  futuris  temporibus  diclus  Prior  pro  tempore 
exiítens  tanquam  principalis  Canonicus  vero  in  hujufmodi  cura:  exer- 

cido hacTrenus  deputatus  ,  &ejus  fucceíTores  uti  ipíius  Prioris  Coadju- 
tores veram  animarum  hujufmodi  exercere  ,  &  praediclis  parrochianis 

Sacramenta  eccleíiaílica  adminiftrare  ,  ac  aliaque  ad  officium  Rectorem 
parrochialium  Eccleíiarum  pertinent  adimplere  j  necnon  idem  Prior 
pro  tempore  exiftens  ex  nunc  in  perpetuum  diclae  Eccleíiíc  proiííius  fa- 

brica ,  ac  paramentorum  ,  vaforum  ,  aliarumque  rerum  ad  divini  cul- 
tus  necelTariarum  manutentione  ex  medietate  íibi  remanente  hujufmodi 
triginta  millia  regalium  íimilium  annuatim  perfolvere  teneantur  ,  & 
obligati  exiftant ,  ac  ad  id  fub  quibufvis  penis  cogi  poíTint  aucloritate, 
Sc  tenore  ílmilibus  pariter  perpetuo  ftatuimus ,  8c  ordinamus  preterea 
Joanni  Duci ,  &  ejus  fucceílbribus  predicais ,  ut  fuper  perfonali  refí- 
dentia  perThefaurarium  pro  tempore  exiílentem  prajdiclum  in  Capei- 
la  hujufmodi  facienda  ,  Sc  rata  parte  quam  ipfe  Thefaurarius  fingulis 
Dominicis  ,  &  alijs  feftivis,  &non  feíhvis  diebus  reíidendo,  &  divinís 
intereíTendo  lucrari ,  &  ob  non  refidentiam  ,  vel  interventiam  hujuf- 

modi amittere  debeat ,  &  quibus  illa  amiíTa  cedere  cenfeatur ,  ac  alias 
in  pramiiíTis  ,  &  circa  ca  quaecumque  Ordinationes  ,  &  ílatuta  licita  ta- 
men  ,  &  honeíla ,  ac  Dccretis  Concilij  Tridentini ,  Sc  alijs  facris  Cano- 
nibus  minime  contrarias  per  loci  Ordinarium  approbanda  faceie,  &ede- 
re,  acpoítquam  facla  &  edita  fuerint  femper  quoties ,  &quandocum- 
que  in  totó  ,  vel  parte  mutare  ,  alterare  ,  limitarc ,  corrigere  ,  inter- 
pretari ,  ac  &  alia  de  novo  condere  libere  ,  &  licite  valeat  apoftolica 
aucloritate  ,  Sc  tenore  praefentis  indulgemus  ;  eisque  jufpatronatus  ,  Sc 
prazfentandi  Ordinário  Elborenfi  perfonam  idoneam  ad  diclam  The- 
faurariam  tam  pro  hac  vice  prima  ab  ejus  primeva  ereclione  hujufmo- 

di vacantem  ,  quam  deinceps  quoties  illam  pro  tempore  quovis  modo, 
8c  ex  cujufcumque  perfona  ,  &  per  obitum  apud  Sedem  apoftolicam 
vacare  contingerit  per  ipfum  Ordinarium  Elborenfem  ad  prafentatio- 
nem  hujufmodi  iníHtuendam  aucloritate,  &  tenore  íimilibus  referva- 
mus ,  conftituimus ,  Sc  aílinamus  decernentes  ultimo  diclum  jufpatro- 

natus Joanni  Duci  ,  &  fucceíToribus  fuis  praedictis  non  ex  privilegio 
apoílolico  ,  fed  ex  vera  primeva  reali ,  adluali ,  plena ,  integra  ,  &  om- 
nimoda  fundatione ,  &  dotatione  laicali  ,  tamquam  de  bonis  mero  pa- 
trimonialibus ,  &laicalibus  dumtaxat  competere  ,  &  ad  illa  pertinere, 
ac  ei  nullo  umquam  tempore  ex  quavis  caufa  quantumcumque  grandi, 
&  rationabili ,  Sc  devolutionis  litis  pendentiíe ,  vel  permutationis  ,  aut 
&  vacationis  apud  diótam  Sedem  ,  aut  quovis  alio  pretextu  ,  &  per  nos, 
Sz  fueceífores  noftros  Romanos  Pontífices  pro  tempore  exiftentes  ,  aut 
Sedem  prediâam  ,  vel  illius  Legatos  ,  Yicc-Legatos  ,  feu  Nuntios  , 
&  per  quafcumquc  literas  apoftofícas  ,   Sc  in  forma  brevis ,  S:  quaicum- 

que 
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que  derogatoriarum  dcrogatorías  ,  ac  fortiores ,  &  infolitas  claufulas, 
necnon  irritantia  ,  8c  alia  decreta  ,  &  pratfentium  tenorem  in  fe  conti- 
nentia  dcquc  nomine  ,  &  cognomine  dicli  Patroni  pio  tempore  exif- 
tentis  expreflam  ,  &  lpecificam  mentionem  facientia  ,  &  motu  próprio, 
Sc  ex  certa  ícientia  concefíàs  ,  &  ratione  vacationis  apud  Sedem  ean- 
dem  ,  ac  in  meníibus  ipíi  Sedi  refervatis  ,  ac  ex  quibuícumque  perfonis 
aifcclis ,  vcl  alias  quomodolibet  in  totó ,  vel  parte  derogari  ,  aut  de- 
rogatum  eíTe  cenferi  po!fe,  vcl  debere  •  atque  omnes ,  &  fingidas  col- 
lationes ,  proviíioncs,  &  quaívis  alias  diíjpoíitiones  aliter  quam  ad  pra> 
íentationem  dicli  Patroni  pro  tempore  exiftentis ,  feu  de  ejus  confen- 
fu  ,  &  apoftolica  aucloritate  fadas  ;  ac  quafcumque  derogationes  de- 
fuper  faclas  nullas ,  &  invalidas ,  nuliiusque  roboris  ,  vel  momenti  fo- 
re  ,  &  efle ,  ac  pro  nullis  ,  &  infeclis  haberi ,  cenferi ,  &  reputari ,  ne- 
minique  fuífragari  debere,  nec  pereas  jus  ,  aut  coloratum  titulum  pof- 
íidendi  acquin   pracfentes  quoque  nullo  umquam  tempore   de  iubrep- 
tionis  ,  vel  obreptionis ,  feu  nullitatis  vitio  ,  aut  intentionis  noítra? , 
vel  alio  quopiam  defeclu  ,  8c  ex  eo  quod  ipfe  Prioratus  ad  praefens  va- 
cat ,  &  fibi  Coadjutor  datus  ,  &  interelfe  habcntes  vocati  ,  ac  caufas 
proptcr  quas  prsefentes  emanarunt  coram  di<9o  loci  Ordinário  &  tam- 
quam  diche  Scdis  Delegato  examinatae  verifica tx  ,    8:  approbaux  non 
fuerunt  ;  ncque  dileclorum   filiorum  Capituli   dicla:    Ecclefia:  Beatas 
Maria:  fuper  his  intervenit  conienius  ,  aut  quovis  alio  pretexta  no- 
tari  ,  impugnari  ,  invalidari,  retraclari ,  aut  ad  términos  júris  reduci, 
feu  injus,  vel  controveríiam  revocari ,  aut  adveríus  eas ,  quodcumque 
júris  ,    vel  gratia:  remedium  impetrari  poíTe ;  neque  fub  quibuívis  fi- 
mihum  ,  vel  diílimilium  gratiarum  revocationibus  ,  fufpeníioni-  us  ,  li- 
mitationibus  ,  modefícationibus  ,   aut  alijs  contrarijs    difpcfitionibus , 
&  pernos,  &  fucceííores  noftros  Romanos  Pontifices,  &:  in  craftinum 
aífumptionis  eorumdem  fucceflbrum  ad  fummi  Apoftolatus  apicem  pro 
tempore  fadlis  comprehendi  ,  fed  tamquam  in  divini  cultus  favorem 
conceíTas,  fed  femper  ab  illis  exceptas ,  validas  ,  8c  efíicaces  fore  ;  ac 
quoties  ill#  emanabunt ,  toties  in  priílinum  ,  8:  cum  in  quo  antea  erant 
fratum  quomodolibet  reítitutas  ,  rcpofitas,  &  plenarie  reintegras  ,  ac  de 
novo  ,  &fub  diclum  Joanncm  Ducem,  &ejus  íucceífores  praia  tos  eli- 
genda  conccífas  fore  ,  Çz  eíle  ,   fuumqne  plenarium    effeclum  fortiri ; 
l;cque  per  quoícumqne  Judices  Ordinários  ,  vel  Delegatos  quavis  au- 

cloritate tangentes ,   8c  cauiarum   Palatij  apoftojici  Auditores  fublata 
eis,  &eorura  cuilibct  quavis  aliter  judicandi ,  &  interpretandi  faculta- 
tc  ,  &  aucloritate  judicarj  ,  &  def  niri  debere,  initum  quoque,  &  ina- 

ne íi  íceus  fuper  his  aqncquam  quavis  aucToritate  feienter ,  vel  igno- 
ranter  contingerit  attentari  ;  non  obftantibus  pramiífis ,  alijsque  Conf- 
titutionibus,  8c  Ordinationibus  apoítolicis,  necnon  dicla:  Eccleíia:  Bea- 

tas Maria;  juramento  ,   coníirmationc   apoftolica  ,  vel  quavis  f  rmitate 
alia  roboratis  ílatutis  ,  &  coníuctudinibus  ,  caeteriíque  contrarijs  qui- 

buícumque ;  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  noftre 
ahfolutionis  ,  feparationis  ,   diímembrationis  ,  ereclionis,  inftitutionis, 
applicationis  ,  appíopriationis  ,  Statuti  ,  Ordinationis  ,  indulti  relerva- 
tionis,  conílitutionis ,  aííignationis ,  &  decreti  infringere,  vel  ei  aufu 

teme- 
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temerário  contraire.  Si  qtús  autem  hoc  attemptare  prafumpferit  in- 
dignationem  Qmnipotentis  Dei ,  ac  Beatorum  Petri ,  &  Pauli  Apoílo- 
lcrum  ejus  fe  noverit  incurfurum.  Datum  Roma;  apud  Sanctum  Pe- 
trum  ,  A  imo  Incarnationis  Dominica:  milleíTimo  quingenteílimo  oclu- 
ageífímo  primo ;  fexto  Idus  Auguíti  '■,  Pontificatus  noítri  Anno  deci- 

mo. Quo  circa  difcretioni  velha:  ,  vel  apoftolica  fcripta  mandamus 
quatenus  vos  ,  vel  duo  ,  aut  unus  veftrum  per  vos  ,  vel  alium  ,  feu 
alios  príeiníertas  literas ,  &  in  eis  contenta  qusecumque  ubi ,  &  quando 
opus  fuerit ,  ac  quoties  pro  parte  Joannis  Ducis  ,  ac  Thefaurarij  prd 
tempore  exiftentis  ,  &  fucceflbrum  prsedielorum  ,  feu  alicujus  eoruai 
fueritis  requiíiti  íolemniter  publicantes  ,  eifque  in  prsemiííis  eíficacis 
dcfenfionis  pra:fidio  aíílílentes  faciatis  au&oritate  noftra  prasiníertas  li- 

teras ,  &  in  eis  contenta  hujuímodi  ab  omnibus  ad  quos  fpeclat ,  &  ipe- 
clabit  quomodolibet  in  futurum  inviolabiliter  oblcrvari  ,  ac  íingulos 
quos  litera:  ipía:  concernunt ,  &  pro  tempore  concernent  illis  pacifice 
frui ,  &  gaudere  ;  non  permitentes  ipíbs ,  vel  aliquem  ex  eis  defuper 
per  quofcumque  quomodolibet  indebite  moleflari  ;,  Contradiélores 
quoslibet ,  &  rebelles  per  íententias  ,  cen furas  ,  &  poenas  ,  aliaque  op- 
portuna  Júris  ,  &  fa£H  remedia  appellatione  poípoíita  compeícendo  ; 
necnon  legitimis  íuper  his  habendis  íervatis  proceílibus  íententias , 
ccnfuras  ,  &  poenas  ipfas  ,  &  iteratis  vicibus  aggravando  ,  invocato  & 
ad  hoc  fi  opus  fuerit  auxilio  brachij  lecularis  ;  non  obítantibus  pia: 
memoria;  Bonifacij  PP.  VIII.  Prredecefíbris  noftri  qua  cavetur  nequis 
extra  íuam  Civitatem  ,  vel  Dioceíim,  niíi  incertis  exceptis  caíibus ,  & 
in  illis  ultra  unam  dicíam  afine  luas  Dioecefis  ad  judicium  evocetur ; 
leu  ne  Judices  a  dieta  Sede  deputati  fuerint  contra  quoícumque  pro- 
cedcre ,  aut  alij  ,  vel  alijs  vices  fuás  committere  pra:íumant ,  &  in 
Concilio  generali  edicla  de  duabus  dictis  dummodo  ultra  três  dietas 
aliquis  auctoritate  pradcntiuni  ad  judicium  non  trahatur;  alijsque  Coní- 
titutionibus ,  &  Ordinationibus  apoftolicis ,  necnon  omnibus  íupradi- 
ctis ;  aut  íi  aliquibus  communiter  ,  vel  diviíim  ab  eadem  íit  Sede  in- 
dultum  quod  interdici  ,  íufpendi ,  vel  excommunicari  non  poílint  per 
literas  apoítolicas  non  facientes  plenam,  &  expreíTam  ,  ac  de  verbo  ad 
vcrbum  de  indulto  hujuímodi  mentionem.  Datum  Romx  apud  San- 
ctum  Petrum  Anno  Incarnationis  Dominica:  milleílimo  quingenteílimo 
oêtuageíTimo  primo.  Sexto  Idus  Auguíli  j  Pontificatus  noítri  Anno 
decimo. 

Breve 
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Breve  do  Tapa  Gregcrw  XIII.  concedido  ao  Duque  D.  JoaÕ  I. 

em  que  manda  applicar  a  perda  dos  aufentes  da  Capella  Ducal 

de  V  illa-V  içofa  li  fabrica  delia.     Original  ejlá  no  Car- 
tório da  Serenijfima  Ca/a  de  Bragança  ,  onde o  copiey. 

GREGORIUS  PAPA  XIII. 
«-r  T\  Ile£te  fíli  nobilis  vir  falutem  ,  &  apoftolicam  benedictionem.  Ex- 
NUm.  2  0y»  J^J  hibita  nobis  pro  tui  parte  petitio  continebat  ,   quod  poftquam 

An.  1582»      alias  felicis  recordationis  Julius  Papa  III.  príedeceífor  nofter  bonae  me- 
morias Theodoíij  patris   tui  fupplicationibus  inclinatus   certos  annuos 

redditus  à  nonnullis  parrochialibus   eccleíijs  tui  júris   patronatus  dif- 
membraverat ,  &  feparaverat ,  illosque  capellsetua:  in  tuis  íedibus  oppi- 
di  de  Villavitiofa  Elborenfis  dioeceíis  inftitutae  pro  capellanorum ,  alio- 
rumque  miniftrorum  Deo  ,  &  íibi ,  fuisque  fucceíToribus  in  ipfa  Ca- 

pella infervientium  commodiori  fuftentatione  applicaverat  ,  &  appro- 
priaverat ,  nosque  tuis  precibus  moti  ,  diimembrationem  ,  feparatio- 
nem  ,  applicationem  ,  &  appropriationem  hujuímodi  effeclum  nondum 
íòrtitas ,  &  forfan  revocatas  ceitis  modo  ,  &  forma  revalidavimus ,  & 
inter  alia  ílatuimus  ,  &  ordinavimus  ,  quod  fruclus  ,  redditus  ,  &  pro- 
ventus  hujuímodi  diftributionibus  quotidianis  inter  Decanum  ,  The- 
faurarium  ,   Capellanos  ,  &  quibufdam  exceptis    alios  miniftros  diclae 
Capella: ,  qui  omnibus  horis  canonicis  diurnis  ,  &  noclurnis  in  eadem 
Capella  recitandis  aclu  refidere ,  &  intereíTe  deberent  dividendis ,  alio- 
quin  íi  abeíTent ,  dillributiones  ,  de  quibus  eis  refpondendum  foret  die- 
bus ,  &  horis  eorum  abfentia:  a  prcfcripto  fervitio  diche  Capella:  fuos 
non  facerent ,  fed  in  ulus ,   &  fabricam  ipíius  Capella:  converterentur, 
ipíique  Capella:  ,   &  illius  fabrica:  eo  iplo  applicatae  cenfercntur  ,  pro- 
ut  in  prardicli  pra:deceiTòris  ,  &noftris  deíuper  confeclis  literis  plenius 
continetur  ,  cum  nos  ipfius  Capella: ,  &  fabrica:  neceflitatibus  alia  ratio- 
nc  de  trecentis  ducatis  fuper  fruclibus ,  &  rcdditibus  quarundam  par- 
rochialium  Ecclefiarum  ,  qua:  de  tuo  jure  patronatus  exiftunt  eidem 
Capella:,  &  fabrica:  per  alias  noftras  literas  applicatis  ita  providerimus, 
quod  hujuímodi  parte  diítributionum  non  indigcafc  ,    &  ut  Decanus, 
Thefaurarius  ,  Capcllani  ,  &  alij  miniftri  praíati  ad  pra:ícriptum  illis 
ícrvitium  adimplendum ,  &  intercífendum  pcrfonaliter  horis  canonicis, 
&a1ijs  divinis  officijs  invitentur,  tibi  videatur  magis  expedire ,  ut  pars 
illh  diítributionum  ,  quam  abícntes  ,  &  officijs  piadiclis  non  intcreíFcn- 
tes  amiíerint  pradicTae  Capella:,  & illius  fabrica:  applicatum  ,  dcinccps 
non  ipfi  fabrica:  ,  fed  Decano ,  Thcíaurario  ,  Cnpcllanis ,  &  alijs  mi- 
niílris  horis  canonicis,  &alijs  divinis  orneijs  hiipla  Capella  recitandis, 
&  celebrnndis  pra.íentibus  ,  &  intereíTentibus  acerefeat.   Qunre  tuo  no- 
mine  fuit  nobis  humiliter  fupplicatum  ,   qnatenus  in  pramiflvs  oppor- 
tunè  providere  de  benignitate  apoflolica  dignaremur.   Nos  igitur  ,  qui 

divini 
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divini  cultas  augmeníum  ímceris  defideramus  afFe&ibus,  litcrarum  prae- 
diclarum  tenores  praefentibus  pro  expreííis  habentes ,  hujufmodi  fup- 
plicationibus  inclinati ,  partem  dilhibutionum  prscdiérarum ,  quam  De- 
canus ,  Theíaurarius  ,  Capellani ,  &  alij  miniftri  prsedi&i  11011  fervien- 
tes  íiiam  non  iecerint  ,  &  amiferint  didtee  Capeilx ,  &  illius  fabricas 
applicatam  ,  &  aíTIgnatam  ab  ipfa  capella  &  fabrica  aucloritate  apoítoli- 
ca  tenore  praefentium  perpetuo  feparamus ,  &  difmembramus  ,  illam- 
que  deinceps  Decano  ,  Theíàurario  ,  Capellanis,  &  alijs  miniítris  in  ipfa 
capella  aclu  fervientibus  &  horis  canonicis  diurnis  ,  atque  no&urnis 
recitandis  ,  &  alijs  divinis  offieijs  celebrandis  intereífentibus  acereíce- 
re ,  &  ad  illos  pro  rata  pertinere  debere  etiam  perpetuo  ítatuimus ,  & 
ordinamus  ,  atque  decernimus ,  &  ut  in  prsemiífis  certa  ratio  &  forma 
habeatur ,  Tibi ,  ut  quascunque  ftatuta ,  &  ordinationes  licita  ,  &  ho- 
nefta  ,  &  facris  canonibus  non  contraria  diftributionem  ,  &  diviíionem 
diétorum  fruchmm  ,  reddituum ,  &  proventuum  in  diftributiones  quo- 

tidianas ,  &  ratam,  quam  quifque  ex  Decano,  Thefaurario,  Capellanis, 
&  alijs  miniftris  diclas  capellíc  pro  qualibet  hora  ,  &  officio  intereífen- 
do  lucrari ,  &  habere ,  quam  ut ,  &  quando  non  intereíTendo  amittere  ,  ^ 

&quid  cuiquam  ex  intereífentibus ,  acerefeere  debeat ,  aliaque  profpe-  Eng  %™    'uecon 
rum  llatum  ,  &  falubrem  direccionem  dic"be  capella,  &  in  illa  Deo  ,Jm  he  que  Is  diftrí. Sc ,  tibi,   tuifque  fucceíToribus  infervire  habentium    concernentia  perbtttções  je  appliquem, 
loci  tamen  ordinarium  comprobanda  condere ,  Sc  ordinare  libere  Sc  li-  'm  1"e  aS'Jttrem  >  e 

cite  poffis  ,  &  valeas,  iifdem  aucloritate  ,  &  tenore  concedimus  ,  &»«£«»«/<<»**•«• indulgemus.     Non  obílantibus  literis  praedictis,  alijsque  conílitutioni- 
bus ,  Sc  ordinationibus  apoftolicis ,  creterisque  contrarijs  quibufeunque. 
Datum  Romãs  apud  Sanchim  Marcum  fub  annulo  Pifcatoris.  Die  xxx 
Auguíli  M.  D.  lxxxij.  Pontifícatus  Noítri  Anno  undécimo. 

Breve  do  Papa  Gregório  XIII.  paffaâo  a  inflando  do  Duque  D. 

JocÕ  I .  para  poder  ter  na  /ha  Capella  de  V  illa-V  iqofa  o  San* 
tijfimo  Sacramento  ,  e  o  expor  em  Quinta  J  eira  mayor, 

e Jazer  Procijjao  dia  ae  Fajcoa* 

Dile&o  filio  nobili  viro  Joanni  Duci  Bragantiae. 

GREGORIUS  PAPA  XIII. 
T7  Xigit  tuas  erga  nos,  &  Apoítolicam  Sedem  eximias  devotionis  af-Num.  2  I  O. 
JO  fe&us  ,  ut  vota  tua ,  qux  praefertim  in  Chriíii  Sacratiííimi  Cor- 
poris  yencrationem  tendere  nefeuntur  benigno  profequamur  aííccru. 
Exponi  liquidem  nobis  nuper  fecifti  quod  tu  qui  in  oppido  de  Villa- 
viciofa  Elboreníis  dioecefis  temporal i  tuo  dominio  fubjcclo  unam  ca- 
pellam  palatio  tuac  habitationis  contiguam  in  qua  non  íòlum  tu ,  uxor, 
&  filij  ,  ac  familiares  tui  ,  verum  etiam  multi  ipíius  oppidi  Chrifti  fi- 
deles  adMiílàs,  &alia  divina  offitia  audienda  ,  Sc  quandoque  ad  oran- 
Toni.IV.  Aaa  dum 
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dum  convenire  foliti  eftis ,  habes :  &  qiias  pluribus  idoneis  presbiteris, 
Capcllanis  ,  cantoribus  ,  &  miniftris  ad  eadem  divina  offitia  in  illa  per- 
agerida  à  te  conftitutis ,  &  deputatis  referta  ,  ac  quamplurimis  Eccle- 
íiafticis  ornamentis  inílru&a  eft  ,  cupiebas  pro  tua  ,  uxoris ,  &  aliorum 
pnudiclorum  fpirituali  confolatione  &  devotione  Sancliflimum  Eucha- 
riftia:  Sacramentum  omni  cum  reverentia  ,  &  honore  aíTidue  conditum 
retineri ,  &  aíTcrvari  ,  ac  juxta  Ecclefias  ritum  ,  &  Provi ntiac  iftius  piam 
coníuetudin?m  ftatutis  diebus  hcbdomadas  maioris  in  fepulchro  poft- 
quam  proccífionalitcr  praedictam  capellam  ,   vel  circa   illam    delatum 
fucrit ,  djponi ,  ac  inde  in  feito  pafchatis  reíurreclionis  hora  confue- 
ta  íimiliter  proceífíonalitcr  eífcrri ;  nobisque  propterea  íupplicari  cura- 
viííi ,  ut  pio  tuo  deíiderio  fatisfacere  de  benignitate  Apoítolica  digna- 
remur.     Nos  igitur  pietatem ,  ac  devotionem  tuam  plurimum  in  Do- 

mino commendantes  precibus   pro  tui  parte  nobis  fuper  hoc  humili- 
ter  porreclis  annuentes  tibi  per  didlos  capelle  Presbíteros ,  &  Capella- 
nos  Sanfrjffimum  Euchariftiaí  Sacramentum   in  dicla  capella  congruis 
adhibitis  lummaribus ,  &  ornamentis  aflervari ,  ac  feria  quinta  in  Coena 
Domini  poíl  miOfe  celebrationem  proceOionaliter  praedicl:am  capellam, 
vel  circa  illam  incedendo  fepulchro  includi ,  &  inde  die  pafchatis  fum- 
mo  mane  efferrt ,  illoque  etiam  proceífionaliter  per  dicTam  capellam , 
&  circa  illam  delato  adaltare  ipíius  capella:  redduci  facere  ,  &  curare, 
dummodo  fumptus  pro  luminaribus ,   &  ornamentis  ac  alijs  pro  cultu 
ejufdem  Sancliílimi  Sacramenti  neceíTarijs  fubminiftres,  &  antequam  ad 
prnemiíforum  exequutionem  procedatur  te  obliges  ad  prasdiclos  fump- 

tus faciendos  ,   libere  ,   &  licite  valeas  auctoritate  Apoílolica    tcnore 
prsefentium  facultatem  concedimus  decernentes  defuper  per  quofcum- 
que  quacumque  aucloritate  praxlitos  moleftari  ,   impediri,  aut  pertur- 
bari  noii  poífe  contrarijs  quibufcumque  non  obftantibus.     Datum  &c. 

Breve  do  Papa  Gregório  XIII,  pelo  qual  approva  todas  as  graças 

concedidas  por  elte  ,  ou  por  o  Papa  Pio  V .  a  Senhora  D.  Ca> 
tharina  ,  e  fuás  filhas ,  e  a  Duqueza  D.  Joanna  de  Men- 

doca.     Original ,   que  e/lá  no  Cartório  da  Cajá  , 
donde  o  copiey. 

GREGORIUS  PAPA  XIII. 
N UíTÍ.  2  I  I.  r\  Ileclae  in  Chrifto  filiae  falutem  ,  &  apoftolicam  benediclionem. 

An.  IÍ75.  JW  Cum  alias  felicis  recordationis  Pius  Papa  Quintus  PrredeccíTor 
nofter  ,  ac  nos  etiam  vobis  licentiam  ingrediendi  Monafteria  fub  ceitis 
modis  ,  &formis  conceírerimus ;  &  deinde  ex  rationabilibus  cauíls  per 
nofiras  Iiteras  quafcunque  licentias  hujufmodi  quibufvis  perfonis  cuiuf- 
cunque  dignitatis  ,  nobilitatis  ,  ílatus  ,  gradus  ,  ordinis  ,  &  condi  tio- 
nis  per  Romanos  Pontiíices  prardccellbres  noftros,  &nosquoque  quo- 
modolibet  conceiías  ,  revocaverimus.  Nos  vos  ípccialis  gratine  fhvo- 
re  proíequi   volentes  ,  precibus  pio  parte  veítra  nobis  fuper  hoc  hu- militer 



da  Cafa  Ifyal  Tortugue^a.  371 
militcr  porreclis  inclinati  ;  vobis  quod  non  obftante  revocatione  hu- 
juimodi ,  Monafteria  monialiuin  ut  prsefertur  ingredi ,  juxta  conceílio- 
nes  vobis  tam  per  diclum  Pium  prasdeceíTorem  ,  quam  per  nos  faclas  , 
libere ,  &  licite  valeatis ,  aucloritate  apoftolica  tenore  prasfemium  li- 
centiam  concedimus  ,  &  facultatem.  Non  obítantibus  prasmiííis  ,  ac 
conftitutionibus  ,  &  ordinationibus  apoílolicis  necnon  omnibus  illis ; 
quas  alias  conceiTum  fuit  non  obftare  ;  casterisque  contrarijs  quibufeun- 
que.  Datuni  lloins  apud  Sanclum  Petrum  iub  annulo  Pifcatoris  die 
xij  Decembris  M.  D.  lxxv.  Pontifkatus  Noílri  Anno  quarto. 

Casfar  Glorierius. 

Sobrefcito. 

Dileclis  in  Chriílo  filiabus  nobilibus  mulieribus  Ifabellas  olim 

Eduardi  Portugallias  Infantis  reliclas ,  &  Catherinas  ejus  nata:  DuciíTas 
Bragantias ,  &  ipfius  Catherinas  filiabus ,  necnon  Joannas  quondam  Ja- 
metis  Bragantias  Ducis  etiam  reliclas. 

Breve  do  Papa  Pio  V.  ror  que  concede  a  Infanta  Dona  JJuhel ,  e  a 

Duqueza  de  Bragança  D.  Jcanna  de  Mendoça  ,  que  ambas ,  ou 
cada  huma  delias ,  com  huma  criada  ,  pojjao  entrar  no  M  ojleiro 

das  Chagas  de  V illa-Viçofa  ,  tantas  quantas  vezes  quizerem ,  e 
comer ,  e  dormir.  Originui  ejlâ  no  Cartório  da  Cafa  de  Bragança, 

PIUS  PAPA  V. 
Dlleclas  in  Omito  filias  nobiles  mulieres  falutem  ,  &  apoftolicam  vj 

benediclionem.  Exigit  veftras  eximias  fidei ,  ac  devotíonis  fince-^^ni.  ̂   I*« 
ritas  ,  quam  ad  nos ,  &  Saneiam  Romanam  Ecclcfiam  gerere  compro-  An.  1571» 
bamini ,  necnon  languinis  veítri  nobilitas  ,  &  grandeva  astatum  veílra- 
rum  setas  ,  ut  petitionibus  veftris  fpiritualem  animarum  veftrarum  côli- 
folationem  concernentibus  benigne  annuamus  ,  caíque  favoribus  profo 
quamur  opportunis.  Exponi  lane  nobis  nuper  feciítis  quod  vos  quas 
fexagefimum  atatis  veílras  annum  exceditis  cuperitis  proveítra  fpiritua- 
li  coníblatione  aliquando  ir.cnafterium  monialium  Plagarum  oppidi  de 
Villa-Vitiofa  Elboreníis  Diccefis  Ordinis  Saneias  Claras  de  Obfervantia 
quod  ut  accepimus  per  progenitores  veftros  confrrucTum  a  vobis  etiam 
tum  eleemoíinis ,  tum  alijs  neceflarijs  rebus  pia  charitate  haclenus  íuf- 
tentatum  fuit ,  &  in  quo  vos  filias ,  forores  ,  neptes  ,  feu  alias  con- 
fanguincas  moniales  refpcdtive  haberi  aíferitis  ingredi  inibique  perno- 
clare.  Nos  defiderio  huic  veítro  quod  ex  fincera  devotione  prodirc 
confpicimus  paterne  annuere  volentes  ,  vos  ,  &vcftrum  quamlibet  à 
quibufvis  excommunicationis ,  fufpcnfionis  ,  &  interdieli ,  aliisque  ec- 
cleíiafticis  fententijs ,  cenfuris ,  &  posnis  à  jure  ,  vel  abhominc  quavis 

Tom.  IV.  Aaa  ii  occa- 
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occafione ,  vel  caufa  latis  íiquibus  quomodolibet  innodatse  eílis  ad  effe- 
ctum  pradentium  duntaxat  confequendum  harum  ferie  abfolventcs ,  & 
abíblutas  fore  cenfentes  veftris  in  hac  parte  íupplicationibus  inclinati, 
vobis  ut  cum  una  honeíta  muliere ,  feu  ancilla  veftra  honsfto ,  &  gra- 
vi  habitu  induta  Monafterium  prsedidhnn  quotiefcunque  vobis  videbi- 
tur  delicentia  illius  Abbatifíie ,  &  ibi  praTidentis  ingredi  inibique  cor- 
poralem  refectionem  fumere  ,  &  etiam  pcrnoclare  libere  ,  &  licite  va- 
leatis ,  &quadibet  veftrum  valeat  abfque  alicujus  cenfuríe  ,  vel  poenne 
incuríu  per  prafentes  licentiam  ,  &  facultatem  concedimus  pariter  ,  & 
indulgemus.  Non  obftantibus  conftitutionibus  ,  &  ordinationibus  apof- 

tolicis  íive  íinodalibus  ,  ac  Monaíterij  ,  &  ordinis  predic~torum  jura- mento confirmatione  apoílolica  ,  vel  quavis  firmitate  alia  roborati^ 
ftatutis  ,  &  confuetudinibus  caeterisque  contrarijs  quibufcunque.  Da- 
tum  Rom.ie  apud  Sanclum  Petrum  ílib  Annulo  Pifcatoris.  Die  VIIJ. 
Januarij.  JM.  D.LXXI.  Pontificatus  Noftri  Anno  quinto. 

Cefar  Glorierius. 

Sobrefcrito. 

Dilec"Hs  inChrifto  filiabus  Nobilibus  mulieribus  Elifabeth  Portu- 
galliae  Infanti ,  &  Johannx  de  Mendozza  Bragantiíe  DuciíTae  Viduse. 

'Breve  do  Papa  Gregório  XIII.  per  que  conced&o  a  Senhora  Dona 
Catharina ,  Duqueza  de  Bragança  ,  para  /eus  filhos  varoens  ,  a 

msfma  graça  ,  que  por  outro  lhe  tinha  concedido  já  ,  para  poder 

ejíar  rms  Capei  las  mores  de  quaefquer  Igrejas ,  e  ouvir  em  os  Co- 
ros dos  Keiigiofos  os  Divinos  Ofícios  ,  comjuas  filhas.  Ejlá  no 

%Avchivo  da  Ca/a. 

Num.  2  I  3»  ~jr\Hecl2e  inChrifto  filise  nobili  mulieri  Cathcrinae  Duciflâe  Bragan- 
An.  1 Ç74.  *-^  tlx  Gregorius  Papa  Decimus  tertius.  Dilecla  in  Chrifto  filia  fa- lutem  &apoftolicam  benedi&ionem.  Eximias  tua?  devotionis  finceritas 

cum  generis  fplendore  conjun&a  fuo  quafi  Jure  exigit  ut  votis  tuis 
libenter  annuamus.  Nupcr  íiquidem  per  quafdam  alias  noftras  literas 
fub  die  vigeíima  quinta  Novembris  anni  Domini  1573  emanatas  inter 
alia  tibi  ac  filiabus  tuis  in  Choris  monialium  &  maioribus  Capellis 
quaruncunque  ecclcfiarum  divina  officia  audicndi  illisque  intereíTendi 
licentiam  Sr  Facultatem  conceífimus  prout  in  diéKs  literis  plenius  con- 
tinetur.  Nunc  autem  ut  circa  filios  tuos  mafculos  non  minorem  gra- 

dam reportes  dictarum  literarum  tenorem  pnufentibus  pro  expreflo 
habentes  tuis  in  hac  parte  íupplicationibus  inclinati  eifdem  filijs  tuis 
mafculis  ut  in  eifdem  maioribus  capellis  quaruncunque  Ecclcfiarum  & 
choris  monachorum  &  fratrum  divina  officia  audire  illisque  interefle 
libere  &  licite  &  abfque  confeientiae  fcrupulo  valcant  &  cuilibet  co- 

rum  valeat  apoílolica  auetoritate  tenore  pra'fentium  licentiam  conce- dimus 
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dimus  &  facultatem  non  obftantibus  quibufvis  conftitutionibus  &  ordi- 
nationibus  apoftolicis  ac  quorumlibet  monafteriorum  &  ordinum  etiam 
juramento  confirmatione  apoftolica  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis 
ftatutis  &  coniuctudinibus  Privilegijs  quoque  indultis  &  literis  apofto- 

licis ipíis  monafterijs  &  ordinibus  ac  eorum  íuperioribus  quomodolibet 
conceiris  approbatis  &  innovatis.  Quibus  omnibus  eorum  tenores  pra> 
fentibus  pro  expreífís  habendas  illis  alias  in  fuo  robore  permanfuris  hac 
vice  dumtaxat  ad  efteétum  prcefentium  fpecialiter  &  expreíTe  deroga- 
mus  cxtcrisque  contrarijs  quibufcunqué.  Datum  Romse  apud  Sandtum 
Petrum  iub  annulo  Piícatoris  die  xviij  Novembris  anni  1574.  Pontifí- 
catus  noftri  anno  tertio. 

Caefar  Glorierius. 

Licença  do  Senhor  D.  Alexandre ,  Inquiftdor  Geral ,  para  a  Senho- 
ra D.  Catharina,  e  o  Duque  de  Bragança  ,  e  o  Senhor  D.  Du- 
arte  ,  e  o  Senhor  Dom  Fiiippe  ,  poderem  ler  todos  os  li- 

vros prohibidos  no  Catalogo  dejies  Reynos.    EJlá 
no  Archivo  da  Ca/a. 

DOm  Alexandre  Inquiíidor  geral  em  eftes  Reinos  e  Senhorios  devj 
Portugal ,  &c.  Polia  prefente  damos  licença  a  Senhora  Dona  Ca-  ̂ U*T*'  4' 

terina  e  ao  Duque  e  ao  Senhor  Dom  Duarte  e  ao  Senhor  Dom  Pheli-      An.  lóo). 
pe  pera  que  poílaõ  ter  e  ler  todos  os  livros  que  fam  prohibidos  pello 
cathologo  deite  Rejno ;   e  aíli  os  poderão  ouvir  de  qualquer   peífoa 
perque  os  mandarem  ler.    Scripta  em  Lisboa  aos  dofe  de  Junho  de  Mil 
íeiícentos  e  três,     Bartholomeu  Fernandes  a  fez. 

DOM  ALEXANDRE. 

Da  mefma  licença  pode  ufar  a  Senhora  Duquefa.    Em  Évora  a 
io  de  Setembro  de  603. 

DOM  ALEXANDRE  ARCEBISPO. 

Marcos  Teixeira. 

Rol  de  algumas  Relíquias  da  Ceifa  de  Bragança.   Parece  ferem  da 
Senhora  D.  Catharina.     EJlá  no  Archivo  da  dita  Cajá. 

H Uma  caixa  em  que  efta  hum  Outra  caixinha  em  que  eflao  as  Nn,irn    ?  r  e 
grande  pedaíTò  de  cabeça  de  Relíquias  feguintes.                         *          + 

Santa  Margarida  Virgem ,  e  Már- 
tir ;  emburlhada  em  hum  taíre-  S.  Duarte  Rey  de  Inglaterra, 

ta  carmeíim.  Efta  caixa  vae  me-  Dos  dez  mil  Mártires, 
tida  também  em  a  caixa  grande  S.  Leotim  hum  dos  72  Difcipulos 
do  melino  num.  2.  de  Chrifto. 

S.  Grc- 
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S.  Gregório  Papa. 
S.  Hieronimo. 
S.  Bonifácio ,  outra. 
S.  Sebaftiaô. 
S.  Bacho. 
Hum  oíTo  de  S.  Vicente ,  e  outro 

de  S.  Pantaleaõ. 

Huma  caixinha  branca  ,  e  nella 
as  Relíquias  feguintes. 

Santo  António,  outra. 
S.  Clemente. 
S.  Pedro. 
S.  Pedro  Mártir. 
S.  Chriftovaô. 
Santa  Natália. 
S.  Duarte. 
S.  Tiburcio. 
S.  Feliciano. 
S.  Gratus. 

S.  Cypriano  Mártir. 
S.  Bernabe. 
Santo  Ambrozio. 
S.  Leaó. 
Santa  Maria  Egipciaca. 
Santa  Julliana. 
Santa  Elena  Mai    do  Emperador 

Conftantino. 
S.  Roque. 
S.  Gonçalo  de  Amarante. 
S.  Severino. 
Santa  Dorothea. 
Santa  Uríula. 

S.  Gregório  Mártir. 
Dos  Innocentes. 
S.  Nicolao. 

S.  Segifraundo. 
S.  Pancracio. 
S.  Vittaí. 
S.  Adialbcrto. 

S.  Luis  Rey  de  França. 
Santo  Acácio. 
Santa  Anaftazia. 

Des  Martyres  de  Ceita. 
S.  Magno. 
Santa  Juftina. 
Santa  Ifine  Mártir. 

Huma  caixa  branca  comprida  ,  e 

ovada ,  em  que  ejlao  as  Relí- 
quias feguintes. 

Em  huma  caixinha  ,  que  tem  no 
fundo  cita  letra  M.  Pedra  das 
taboas  de  Moyies. 

S.  Sebaftiaô. 
S.  Reno. 

S.  Mattheus  Apoftolo. 
Da  Alva  de  S.  Segundo. 
S.  Clemente  Mártir. 
S.  Marcos  ,  Diícipulo  de  Chriílo. 
Letra  de  S.  Bernardino. 
S.  Georgio. 

S.  Sebaftiaô  ,  com  huma  Carta  do 
Marichal. 

S.  Clemente  Mártir. 

Huma  caixinha  ,  que  tem  ejia  le- 
tra A  ,  e  nella  as  Reliquias 

feguintes. Habito  de  S.  Francifco. 
Santa  Barbora. 

S.  Torquato  Mártir  ,  com  a  Carta 
do  Arciprefte  de  Guimaraens. 

Outra  caixa  ,  que  tem  efla  letra 
B  ,  e  dentro  as  Reliquias  fe- 

guintes. Hum  vidro  com  óleo  de  S.  Nico- 
lao. 

Outro  vidro  com  óleo ,  que  cor- 
re do  íepulchro  de  Santa  Cathe- 

rina. 
Outro  vidro  com  pós  dos  oíTos  de 

S.  Bernardo. 

Ouiro  vidro  compôs  de  oíTos  de 
Santos. 

Reliquias  da  Rainha  Santa  Ifabel , 

que  mandou  o  Bifpo  de  Coim- 
bra ,  c  papeis  defto  ,  com  huma 

fita  vermelha. 

Hum  papel  ,  com  vários  oíTos  de 
Santos,  que  deu  a  Sua  Alteza  o 
Padre  Fr.  Sebaftiaô  de  Faro. Hum 
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Hum  cofre  de  'veludo  carme  fim  pe- 

queno ,  chapeado  por  fora  ,  em 
o  qual  ejlao  as  Relíquias 

feguintes. 
Em  hum  papel.  i. 

S.  Nicolao. 
Da  cinta  da  Magdalena. 
S.  Ma  t  th  eus. 
Santa  Marcella. 
Santo  Hilário. 
Santo  Ambrozio. 
Habito  de  S.  Vicente  ConfeíTor. 
S.  Fr.  Diogo. 
S.  Liiarte. 
S.  Brás. 
S.  Nicolao. 

Das  onze  mil  Virgens. 
S.  Bernardo. 

S.  Leão  Papa  ?  outra. 
S.  Vicente. 
Santo  Alberto. 
Rainha  Santa. 
S.  Máximo. 

S.  Sylveftre. 
De  hum  Martyr  de  Marrocos. 
S.  Martinho  Papa  ,  e  Martyr. 
Da  Caza  de  S.  Mana  Magdalena, 
Saó  Senen. 

Em  outro  papel.  2. 

Dos  262  Mártires. 

S.  Jacobo. 
S.  Paulo  Apoftolo. 
S.  Martinho  Papa. 
S.  Jorge. 
S.  Pedro. 

S.  Chrifanto  ,  e  Daria. 
S.  Duarte. 

S.  Joaõ  Bautifta  ,  outra. 
S.  Mattheus  Apoftolo  ,  e  Evange- 

lifta. 

Em  outro  papei.  5. 

S.  Lourenço. 
S.  Clemente. 
S  Duarte. 

Cappa  de  Saó  Domingos. 

S.  Brás. 
Santiago. 
Santo  Antaó. 

Em  outro  papel .,  que  âi%  Relii/uias  de 
D.  Rodrigo.  4. 

Santa  Maria  Egipciaca  ,  outra. 
Saó  Maurício. 
Santa  Cezilia  ,  outra. 
Santa  Uríula  ,  outra. 
Santa  Maria  Madalena. 
Santo  André  Apoftolo  ,  outra. 
S.  Joaó  Chrifoftomo. 
S.  Coime  ,  e  S.  Damião. 
Dos  Santos  Mártires   • 
S.  Mauricio. 

Em  outro  papel. 

Do  Capello  de  S.  Francifco. 

Huma  caixa  redonda ,  forrada  por 

dentro  ,e  por fora  de  tafetá  br  ati- 
ço ,  e  carmeftm  ,  em  que  ejiao 
as  Re/iquias  jeguintes. 

Hum  papel  de  Relliquias  ,  que  fe 
tirarão  da  Igreja  Mayor  de  Ou- 

rem ;  as  quaes  deu  o  Marques  de 
Vallença  àquella  Igreja. 

Outro  papei  em  que  eftá  Leite  de 
N.  Senhora  em  pó  ,  o  qual  deu 
também  o  mefmo  Marques  de 
Vallença. 

Huma  caixa  redonda  branca  nao 

grande  ,  em  que  eftao  as  Relí- 
quias feguintes ,  tem  por  fora 

bum  pano  vermelho ,  e  húa 

fita  carmeftm. 

Do  lugar  donde  Pilatos  diíTe  Ecce 
Homo. 

Da  Caza  onde  o  Anjo  deu  a  em- 
baixada a  Senhora. 

Do  Cenáculo  ,  onde   fez 
a  ultima  Cca. 

Do  Monte  Sinai. 
Do  Monte  Calvário. 

Hua 
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Híía  pedra  onde  dormio  S.  Pedro 

no  horto. 
Pedra  de  Santa  Eiria. 

Da  porta  Áurea. 
Do  Monte  Calvário  ,  outra. 
Do  Preíepio ,  outra. 
Outra  do  Sepulchro. 

Huma   caixa  pintada  atada   com 
huma  fita  ,  em  que  eftao  as 

Relíquias  feguintes. 

Terra  onde  Chriílo  orou  no  horto. 

Pedra  do  lugar  em  que  Chriílo  foi 
embai  famado. 

Pedra  de  Belém. 
Pedra  de  Nazareth  ,  onde  Chrifto 

encarnou. 

Do  Santo  Sepulchro. 
Do  Mártir  Saó  Gyriaó. 
Do  lugar  onde  Chriílo  fobio  aos 

Ceos ,  outra. 
Santo  António. 

Da  pedra  em  que  Chriílo  eíleve 
quando  reíufcitou  a  Lazaro. 

Columna  flagellationis. 
Couro  de  S.  Bertholameu. 
Do  Monte  Calvário ,  outra. 
Saó  Mancos. 
Hum  papel  com  varias  Relliquias, 

que  deu  o  Padre  Manoel  da  Coi- 
ta da  Companhia  de  Jeíus. 

Dos  iníquo  Mártires  de  Marrocos. 
Porta  Áurea. 
Hum  Dente  dos  Doze  Mártires. 

Hum  cofre  de  prata  ,  que  deu  o 
Collcitor  Jbaó  Baptiiía  Pa  . 
com  muitos  oífos  de  Saó  .  .  .  . 
Mártir  mettido  em  hum  cofre 

a .  .  .  .  forrado  por  dentro  de 
cetim  carmefim.  Eíla  metida  em 
outra  de  páo  de  pinho. 

Hua  Cabeíla  inteira  de  Saó  Lúcio 
Mártir  ,  Diícipulo  de  Chriílo 
noííb  Senhor  ,  metida  em  huma 
caixa  de  páo  branco  ,  com  hum 
taffetá  pardo. 

Hum    retavolo    de  páo   dourado 

com  feu  frontifpicio  ,  no  meyo 
tem  hum  Agrais  Dei ,  e  a  roua 

quatro  Relliquias,  aííentado  tu- 
do fobre  cetim  carmefim ,  com 

varias  pedras  grandes  ,  metido 
em  hum  nicho  de  páo  com  íiias 

portas  pintadas. 
Hum  cofre  develludo  carmezim, 

e  dentro  nelle  quantidade  de  of- 
fos  ,  de  S.  Zenon  Mártir  ,  em- 

brulhado em  hum  papel ,  e  por 
fora  com  tarfetá  carmezim. 

Hum  cofre  de  veludo  carmezim  com 

pajjamane  ,  e  pregaria  de  ouro , 
tem  as  Relíquias  feguintes. 

Hum  oflb  grande  de  S.  Lúcio  Pa- 
pa ,  e  Mártir  ,  em  hum  papel 

lacrado  ,  com  as  Armas  de  Dom 
Jofeph  de  Mello  ,  que  o  deo  a 
Sua  Excellencia  ,  e  outra  Relli- 
quia  do  mefmo  Santo  em  huma 
caixinha  redonda  muito  peque- na. 

Hum  oflb  mães  pequeno  ,  que  o 
de  ílma  de  S.  Nacario  Mártir. 

Hum  oífo  grande  deS.  Polliceno 
Mártir. 

Hum  oflb  grande  de  Saó  Partenio 
Mártir. 

Dous  oflbs  grandes  da  cabefla  de 
Santa  Tareija. 

Hum  oflb  de-S.  Martinho. 
S.  Lourenço  Mártir. 
Santo  Anaílazio. 
S.  Bernabe  Apoílollo. 
Cabellos  de  Santa  Maria  Madalena. 
S.  Theodozio  Mártir. 

Santa  Cathcrina  de  Sena  que  deu 
Fr.  Elizeu  de  Portugal. 

Da  Coluna  de  Chriílo. 

Hum  papel  de  Relliquias,  que  deu 
o  Iírante  D.  Luis  à  Irlante  Dona Ifabel. 

Huá  pominha  de  ouro  ,  com  oflbs 
de  Santos  para  fazer  agua  para 
os  dentes. 

Do 



da  Cafa  TZeal  Tortugue^a. 

Do  habito  de  Saó  Joaõ  deSagum. 
Hum  papel  de  Relliquias  ,  que 

trouxe  de  Roma  o  Padre  Pedro 

da  AíFoníeca  da  Companhia. 

Embuma  caixa  br  atiça  comprida^ 
que  tem  nqfappa  ejle  n.  i.  eflao 

as  Relíquias  Seguintes. 

Hum  oíTò  de  S.  Braz ,  que  man- 
dou o  Bifpo  de  Civitá  Ducale , 

e  a  trouxe  Fernando  deCaftro; 
com  ella  eftá  a  fua  aprovação. 

Terra  de  Saó  Joaõ  de  Saágum. 
Hum  oíTo  de  S.  Sebaftiaó  Mártir, 

que  mandou  Fr.  Elizeo. 
Hum  oílb  de  S.  Bento ,  que  pare- 

ce da  maó  j  com  fua  aprovação 
junta  a  elle. 

Duas  Relliquias  dos  Santos  Reys 
Magos  huá  delias  da  CabeíTa  de 
Gaípar  ,  a  outra  de  hum  dos  di- 

tos Santos  Reys  ;  a  qual  man- 
dou o  Senhor  D.  Alexandre  a 

feu  Irmaó  o  Duque  D.  Theo- 
dozio  II. 

Hum  oiro  de  Santa  Concórdia  Vir- 
gem ,  e  Mártir. 

Hum  oiro  de  Santo  Apollonio  Már- 
tir. 

Hum  oíTo  de  Santa  Anaftazia  Vir- 
gem ,  e  Mártir. 

Hum  olfo  de  Santa  Daria  Virgem, 
e  Mártir. 

Hum  o!Ib  de  Saó  Zacarias  Papa, 
e  Mártir. 

Hum  olíb  de  Santa  Hylaria  Vir- 
gem ,  e  Mártir. 

Hum  oílb  de  Santa  Ruíina  Vir- 
gem ,  e  Mártir. 

Santo  Évencio  Mártir. 
Saó  Longuinho  Mártir. 
Saó  FeliciiTimo  Mártir. 
Saó  Gaudêncio  Mártir. 
Santo  Antonino  Mártir. 

Tom.  IV. 
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Em  huma  caixa  quadrada  de  velu- 

do craviezim ,  forrada  por  den- 
tro de  cetim  cramezim  ,  compaj- 

famano  de  ouro  ,  e  pregaria  dou- 
rada ejiao  as  Relíquias  jeguin- 

tes  ,  que  for  ao  de  Dom  jfofepò 
ae  Mello ,  Arcebijpo  de  Évora. 

S.  Baíilidis  Mártir. 

Santa  Babbina  Virgem  ,  e  Mártir. 
S.  Valério  Mártir. 

S.  Juftino  Mártir. 
Três  pedaíTos  de  dentes  de  Santa 

Tnes  Virgem  ,  e  Mártir. 
S.  Mário  Mártir  vários  offos. 
S.  Nazario  Mártir. 
Santa  Benedicla  Mártir. 
Saó  Fortunato  Mártir. 
Saó  Firmo  Mártir. 
Saó  Dário  Mártir. 
Santa  Daria  Mártir. 
S.  Vicente  Mártir. 
Santo  Euftachio  Mártir. 
S.  Braz  Mártir. 
S.  Theodúlo  Mártir. 

S.  Quirino  Mártir. 
S.  Iherdulo  Mártir. 
S.  Lúcio  Papa  ,  e  Mártir. 
S.  Zeno  Mártir. 

S.  Lúcio  Papa  ,  e  Mártir. 
Santa  Aprila  Mártir. 
Santo  Hilário  Mártir. 

Huma  caixa  branca  redonda  ,  que 

tem  efle  x\.2.e  nelle  as  Reli' 

quias  feguintes. 

Do  lugar  onde  Chriíto  orou  no 
Horto  ,  e  fuou  fangue. 

Outra  do  mefmo.  p  ToJas  qiialr0  vaSem. 

Outra   do  melmO.  j>  barlàadas  em  hum  fui- 

Outra  do  mefmo.  3  Pel  """& letreiro- 
Huma  Relliquia  da  Cala  de  S.  Jo- 

feph  ,  com  eíle  titulo  : 
De   Domo  Sanai  Jofeph  ,  ubi  Angcllus 
áixit ,  fitge  in  Egipt. 

Do  Monte   Calvário  \    outra  do 
mefmo. 

Bbb  De 
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De  luto  Jordanis ;  outra. 
Pedra  do  Pvio  Jordão. 
Huma  pequena  de  taboa  em  que 

Chrifto  noíTo  Senhor  celebrou 
a  Cea. 

Do  Sepulchro  de  S.  Pedro  Apof- 
tolo.  Outras  do  mefmo. 

Do  Sepulchro  de  Santa  Catherina ; 
outra  da  mefma  ;  outra  da  Co- 
lumna  de  Santa  Catherina. 

Da  fepultura  de  NoíTa  Senhora  ; 
outra  do  mefmo. 

Da  terra  ,  de  que  Deos  formou 
Adam,  feita  em  duas  contjnhas. 

Do  efcabcllo ,  em  que  eftavaó  Ten- 
tados os  Apoílolos  ,  quando 

Chriílo  lhes  lavou  os  pes. 
Pedra  onde  S.  Joaó  dizia  Milfa. 
Do  fepulchro  de  Chriílo  Senhor 

noíTo  ;  outras  do  mefmo. 
Pedra  do  Dezerto  em  que  Chriílo 

jejumou. Da  Santa  Porta  Áurea. 
Dous  fios  do  veílido  de  noíTo  Se- 

nhor ,  metidos  em  huã  pequini- 
na  de  feda  verde. 

Páo  do  Berço  de  Chriílo  noíTo  Se- 
nhor ;  outra  do  mefmo. 

Saó  Nicolao. 

Da  Camiza ,  com  que  foi  achada 
noíTa  Senhora  de  Guadalupe. 

Das  onze  mil  Virgens. 
Da  palma  que  fe  colheo  quando 

Chriílo  noíTo  Senhor  entrou  em 
Hierufalem  dia  de  Ramos. 

Pedra  de  NoíTa  Senhora  do  Monte 
da  Graça. 

Santa  BenedicTa  Virgem  j  e  Már- tir. 

S.  Refpicio  Mártir. 
S.  Pio  Papa  ,  e  Mártir. 
Santa  Lucilla  Virgem  ,  e  Mártir. 
S.  Cornellio  Mártir. 
S.  Bonifácio  Mártir. 
Santo  Apollinar  Mart. 
S.  Piothario  Mártir. 
S.  Xiílo  Mártir. 
5.  Dioniíio  Mártir. 

S.  Marcos  Mártir. 
Santa  Beatris  Virgem  ,  e  Mártir. 
S.  Gcrmaó  Mártir. 
S.  Marcello  Papa  ,  e  Mártir. 
Santa  Cândida  Virgem  ,  e  Már- 

tir. 
Santo  Agatho  Mártir. 
S.  Fauílino  Mártir. 
S.  Paulo  Apoílollo. 
Huã  caixinha  atada  com  huã  fita 

vermelha  ,  a  qual  tem  dentro 
duas  bolças  cheas  de  Relliquias, 
que  trazia  comfigo  o  Senhor  D. 
Alexandre  Arcebifpo  de  Évora, 
naõ  fe  aíTentou  cada  huma  por 

íi ,  por  ferem  muitas ,  e  muito 
meudas. 

Hum  faquinho  de  Cetim  branco  la- 
vrado de  vermelho  ,  e  nelle  as 

Relíquias  feguintes. 

Camiza  de  N.  Senhor  Jefu  Chrif- to. 

Hum  fio  do  pano ,  que  noíTo  Se- 
nhor teve  na  Cruz. 

Hum  fio  da  veílidura  de  Chriílo 
noflo  Senhor. 

Cabello  da  barba  de  noíTo  Senhor 

Jefu  Chriílo. 
Da  Sponja  em  que  fe  deu  o  fel ,  e 

vinagre  a  nolfo  Senhor. 
Da  Cana  de  Chriílo  Senhor  noíTo. 

Outra  do  mefmo. 

Do  tronco  da  Coroa  de  fpinhos. 

Da  Purpura ,  que  veíliraó  a  Chrif- to. 

Da  Columna  em  que  aflbutaraô  a 
Chriílo. 

Do  Veo  de  noíTa  Senhora. 

Da  Corda  com  que  foi  atado  nof- 
fo  Senhor. 

Do  Santo  Sudário. 

Da  Colunna  em  que  eíleve  fenta- 
do  Nolfo  Senhor  quando  o  co- 

roarão defpinhos. 
Do  berço  do  Menino  Jefus. 
Da  beatilha  de  NoíTa  Senhora. Dos 
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Dos  Corporaes,  que  lançarão  fan- 

gue. Mães  duas  Relliquias  do  mefmo 
em  dous  papeis  apartados. 

Da  Camizinha  do  Menino  Jefus. 
Hum  Cabello  da  Virgem  NoíTa  Se- 

nhora. 
Do  Vertido  de  NoíTa  Sehora. 

Na  mejtna  caixa  n.  2. 

Saó  Valério  Mártir. 
Saõ  Nazario  Mártir. 
Saó  Firmo  Mártir. 

Santa  Catherina  Virgem ,  e  Mártir. 
Santa  Benedi&a  Mártir. 
Santo  Euftachio  Mártir. 
Saó  Cherdulo  Mártir. 

Santa  Balbina  Virgem  ,  e  Mártir. 
Saó  Quirino  Mártir. 
Três  Dentes  de  Santa  Inês  Virgem, 

e  Mártir. 
Saó  Baíllidis  Mártir. 
Saó  Mário  Mártir. 
Saó  Dário  Mártir. 
Saó  Mauricio  Mártir. 
Saó  Judas  Thadeu  Apoftolo. 
Santa  Urfula  Virgem  ,  e  Mártir. 
Santa  Barbora  Virgem  ,  e  Mártir. 
Saó  Longuinhus  Mártir. 
Saó  Chriftovaô. 

Saó  Gregório  Papa. 
Santa  Luzia. 
Da  Dalmatica  de  Santo  Eftevaó. 
Santo  Thomas  Cantnarienfe. 
Corda  de  Saó  Franqiíco. 
Saó  Gregório  Mártir. 
Saó  Brás  Mártir. 

119 
Santa  Maria  Madalena. 

Do  Coiro  que  trazia  Saó  Joaó  de 
Saagum  debaixo  do  Habito. 

Saó  Lourenço. 
Santa  Julliana. 
Saó  Pedro. 
Saó  Leaó  Papa. 
Santa  Natália. 
Santa  Anna. 
Saó  Pancracio. 
Do  dedo  de  hum  dos  Innocentes. 
Santo  Thomas  Cantuarienfe. 
Santa  Anaftazia. 
Saó  Jorge. 
Óleo  da  fepultura  de  S.  Nicolao. 
Santa  Inês. 
Saó  Sebaftiaó. 
Habito  de  Santa  Clara. 
OíTo  de  Santa  Saluítia. 
Dente  de  Saó  Gereaó. 

Saó  JuíHno. 
Saó  Máximo  ,  e  Saó  Veriífimo. 
Saó  Lourenço ,  outra. 
Saó  Gregório. 
Saó  Donato. 
Habito  de  Saó  Francifco. 
Santo  Antaó. 
Dos  Santos  dez  mil  Crucificados. 

Camiza  de  Santa  Maria  Magdale- 

na. Saõ  Joaó. 
Santa  Petronilla. 
Saó  Bernardo. 
Saó  Pedro  Mártir. 
Saó  Pedro. 
Saó  Sabino. 
Dos  Innocentes. 
Saó  Hieronymo. 

Hum  papel ,  e  dentro  nelle  Relíquias  ,  com  ejle  letreiro , 

Dos  muitos  Mártires. 

S.  Paulo. 
S.  Paftor. 
8.  Pedro. 
Santo  Abundando. 
Saó  B afilio. 

Tom.  IV. 

En  Csemetcrio  Calixti. 
En  Caemetcrio  Calixti. 
En  CsLmeterio  Calixti. 
En  Caemeterio  Calixti. 
En  Camcterio  Calixti. 

Bbbii 
Saó 
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Saó  Félix. 
Saó  Floris. 
Saó  Jorge. 
Santo  Arménio. 
Sao  Vitto. 

Saó  Sempronio. 
Santo  Alexandre. 

En  Cxmeterio  Calixt 
En  Cíemeterio  Calixt 
En  Csemeterio  Calixt 
En  Csemeterio  Calixt 
En  Cícmeterio  Calixt 
En  Csemeterio  Calixt 
En  Csemeterio  Calixt 

Huma  caixa  branca  redonda  com 

ejie  n.  3 .  na  fappa  ,  que  tem 
as  Relíquias  feguintes. 

Huma  caixinha  pintada  com  eftas 
Relliquias. 

Saó  Senen. 
Saó  Jorge. 
Santa  Brígida. 
Santa  Águeda. 
Saó  Gervazio. 
Santa  Petronilla. 
Saó  Valeriano. 
.  .  .  Santos  Mártires  de  Marrocos. 
Santa  Marcella. 
Saó  Mário. 

Saó  Jacobo. 
S.  Bertholameu. 
Dos  dez  mil  Mártires. 
Saó  Ruftico. 
Santa  Praxedes. 
Saó  Bernardo. 

Saó  Juílo  ,  e  Paftor. 
Saó  Domicio  Papa. 
Saó  Mar  linho  Papa. 
Dos  262  Mártires. 
Saó  Felício. 

Saó  Paulo  Apoftolo. 
Saó  Nazario. 
Saó  Pedro  ,  e  S.  Marcos. 
Saó  Bertholameu. 

Huma  caixa  que  tem  as  Reli- 
quias  feguintes. 

Santo  Innoccncio  Mártir. 

Dos  panos  em  que  noílb  Redemp- 
tor  foi  envolto  em  o  berço. 

T^ita  com  que  le  atava  o  Menino 

jefus. 

Do  Cinto  com  que  fe  atava  o  Me- nino Jefu. 

Santo  Ignacio. 

Carne  de  S.  Pedro  ,  e  de  Saó  Mar- 
cos Evangeliíla. 

Saó  Matheus  Evangeliíla. 
Santa  Ludomilla  Mártir  may  de 

Saó  Vincislao  Rey  de  Boémia. 
Terra  de  Santa  Clara. 
Pedra  do  monte  Calvário. 

Dos  46  Pontífices  Mártires. 
Saó  Frej  Diogo. 
Dos  Reis. 
Huma  Relliquia  denoíTa  Senhora 

metida  em  hua  caxjta  de  pao. 

Hum  papel  que  tem  as  Relíquias 

feguintes. Cabellos  de  Santa  Maria  Madalena. 
Cabellos  de  Santa  Clara. 

Outro  do  mefmo,  outro  do  mefmo. 
Cabellos  de  S.  Francifco. 

Outro  papel  que  tem  as  Relíquias 

feguintes. Santa  Marinha. 
Da  Porta  Áurea. 

Santa  Margarida. 
Santa  Anna. 
Santa  Luzia. 
Das  onze  mil  Virgens  ,  outra  das 

meímas. 

Santa  Julliana. 
Santa  Inês. 
Da  Veftidura  de  S.  Paulo. 

Santa  Marcella. 
Santa  Margarida. 
Santa  Natália. Outro 
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Outro  papel  em  que  eftao  as  Relí- 
quias feguintes. 

Corda  de  S.  Francifco. 
Habito  de  Santo  António. 
Habito  de  Saó  Francifco. 
Habito  de  Saó  Domingos. 
Habito  de  Saó  Luis  frade  menor. 
Habito  de  S.  Bernardino. 
Dalmatica  de  Santo  Eftevaó. 

Habito  de  S.  Frei  Diogo. 
Habito  de  Saó  Vicente. 

Sendal  ,  com  que  Saó  Francifco 
alimpava  os  olhos. 

Veftimenta  de  Santo  Agoftinho. 

Outro  papel ,  e  dentro  hum  faqui- 
nho  de  tafetá  vermelho ,  e  nel- 

le  as  Relíquias  feguintes. 

Saó  Sebaíliaó. 
Habito  de  Saó  Francifco. 
Pedra  do  Monte  Olivete. 
Dos  dez  mil  Mártires. 
Colunna  onde  Ghrifto  foi  aíTouta- 

do. 

De  Saó  Frej  Diogo. 
Saó  Joaó  Baptifta. 

Outro  papel  ,  que  tem  por  titulo 
Mártires ,  e  dentro  as  Relí- 

quias feguintes. 

Saó  Sebaíliaó. 
Manto  de  Santa  Catherina  de  Sen- 

na. 
Saó  Duarte. 
Santa  Marcella. 
OíTo  de  Saó  Nicollao  de  Tollen- 

tino. 

Santa  Jullianna. 
Mártires  de  Marrocos. 

Saó  Severino  ,  e  Santa  Apollonia. 
Saó  Leontim. 

Saó  Juílino. 
Dos  Innocentes. 
Santa  Sabina. 
Dos  dez  mil  Mártires. 

Santa  Petronilla  ,  outra  do  mef- 
mo. 

Santo  Hillario  Doutor. 
Santo  Eftevaó. 
Saó  Thcodoro  Mártir. 
Saó  Mauricio  ,  outra  do  mefmo. 
Saó  Guilherme. 
Da  Cabeífa  de  Santa  Eboriana  , 

que  eftá  em  Faro. 
Santa  Jullianna. 
Santa  Natallia  ,  outra  da  mefma. 
Santa  Águeda. 
Saó  Certulim. 
Santo  Acácio  ,  outra  do  mefmo. 
Porta  Áurea. 
Saó  Lucas. 
Santa  Urfula. 
Saó  Lourenço  Mendes. 
Santa  Dorothea. 
Santa  Luzia. 
Saó  Gratus  Bifpo  deAugufta». 
Saó  Bertholameu. 
Santa  Emerenciana. 
Da  Carne  de  Saó  Lourenço. 
Hua  caixa  de  pao  branco  ,  em  que 

eftá  o  Corpo  de  Saó  Triphon 
Mártir. 

Huma  caixa  de  couro  preto  com 

duas  Relliquias  do  páo  do  Pre- 
fepio  deChriílo  noffo  Senhor, 
em  o  próprio  algodão  ,  em  que 
eftaó  em  Roma.  Mandou-a  o  af- 
fiftente  da  Companhia  dejeíiis 
pello  Padre  Pedro  de  Novaes  da 
mefma  Companhia  ,  e  eftaó  ap- 
provadas  pello  Ordinário. 

Carta 



3  8  2    Trovas  do  Liv.  VL  da  Hijioria  genealógica 

Carta  Original  da  mao  da  Senhora  Infanta  D.  Maria  para  a  &> 
nhora  D.  Catharina  ,  que  ejlá  no  Cartono  da  Caía  de  Bra- 

gança no  maço  das  Cartas  mijfwas ,  donde  a  copiey. 

SENHORA  SOBRINHA. 

Í\  UÍ11.  2  1 6 •  Ç  O  a  prefa  com  que  refpondo  a  efta  fua  Carta  me  fará  naó  dizer  tan- w3  to  nela  quanto  queria ,  e  ficar  eu  também  tá  aguaftada  do  que  me 
efcreve  de  fua  ma  defpofiçaó  e  de  faber  que  fe  vem  chamar  Franciíco 
Vaz  ,  e  a  Comadre  com  tanta  prefa  que  me  atormentou  muito  efpero 
em  nolo  Senhor  que  quando  elles  cheguarem  eftara  ja  também  que 
naõ  feraó  necefarios  ,  e  que  efta  nova  me  vira  ,  e  loguo  a  mandarei  fa- 

ber. Quanto  ao  que  me  Senhora  diz  dos  Criados  de  meo  fobrinho  o 
Senhor  D.  Duarte  que  Deos  tem  ho  que  defejei  fempre  de  fazer  em 
fua  vida  farei  aguora  co  a  mefma  vontade ,  e  amor  ,  e  mães  entendo 
que  lhe  dou  a  ella  niífo  algum  contentamento  polo  que  folguara  de 
eftar  de  maneira  que  eu  fo  pedera  cumprir  todas  fuás  hobriguaçoês 
e  todalas  a  minha  comta  que  ningue  com  mais  guoítos ,  e  vontade  o 
ouvera  de  fazer  ,  e  ainda  que  eftou  com  muitas  hobriguaçoês  naó  me 
eftorvaraó  fazer  iflo  que  me  pede  ho  rol  dos  moços  da  Camará  me  po- 

de mandar  acrecentados  que  levem  moradia  ateguora  os  naó  tive  por- 
que fegui  nifto  a  Rainha  minha  fenhora  que  os  naó  tem  por  iíTo  os 

que  tomo  he  para  fua  honrra  fem  moradia ,  e  iem  me  virem  fervir 
porque  vaó  a  em  que  mas  por  ella  Senhora  fe  quifer ,  e  lhe  parecer  re- 

zaó  quebrarei  leis ,'  e  quebrarei  tudo  porque  naó  defejo  mães  que  con- tentala ,  e  fervila  a  quem  nofo  Senhor  guarde  como  eu  deíejo  xix.  de 
Março. 

Sua  Tia 

A  IFFANTE  D.  MARIA. 
Sobr  efeito. 

A  Senhora  D.  Catharina  minha  Sobrinha. 

Carta  delRey  de  Marrocos  para  a  Senhora  D.  Catharina.  Acheya 
no  Cartório  da  Serenijjima  Cafa  de  Bragança  ,  donde  a  copiey. 
f)iz  que  efcreve  ao  Duque  ,  que  lhe  compre  hum  diamante  ,  em 
que  lhe j aliou  o  Embaixador  D.  Francjfco  da  Cofia  ,  do  valor  de 
cem  mil  ducados  até  noventa, 

NlMYI.  2  IH.  TTpN  nombre  dcDios  piadofo  y  mifericordiofo ,  dei  íiervo  de  Dios 

Ari    i  ç g 2.      jP./ poderofo  el  Califa  Aby  ababas  el  profpero   fer  c«e  los  fieles  de Dios,  hijo  dei  Senor  de  los  fieles  de  Dios,  y  defenfor  de  la  ley  Aly 
abonla  mahamed  a  Xeque  almatid  y  otro  fy  hijo  dei  Senor  de  los  fie- les 
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les  deDios  Aly  Abdila  el  que  fc  levanto  por  mandado  de  Dios  el  Xa- 
rife  albaceny  enxalfc  Dios  con  profperidad  fu  eílado  y  fàvorefa  fus 
exércitos  y  quede  dei  nombre  y  fama  y  fea  tan  dichofo  en  el  otro  mun- 

do como  lo  es  con  ayuda  de  Dios. 
A  la  muy  excelente  y  eíclarecida  Seííora  la  que  procede  de  alta 

progénie  Real  de  Reys  ,  y  de  muy  clara  proíapia  y  generofo  nacimen- 
to  generofifyma  y  muy  acatada ,  en  grandefa  y  valor  la  Infante  Dona 
Catalina ,  defpues  de  dar  gracias  a  Dios  por  las  mercedes  y  benefícios 
que  nos  haze  defde  que  amanece  haíta  que  onodlefe  con  fu  myfericor- 
dia ,  eíla  os  eferevimos  S?nora  Corte  la  muy  alta  ,  y  donde  efclarefe 
el  Sol  fobre  nueílro  eílado  el  profpero  de  Maruecos  la  bermeja  la  que 
Dios  guarde  y  ampare  y  os  hazemos  faber  ,  que  el  Enbaxador  de  Por- 

tugal Don  Francifco  que  eíla  en  eíla  Corte  debaxo  dei  amparo  de  nu- 
ellras  alas ,  y  muy  llegado  a  nueílra  Cafa  nos  dio  relacion  de  una  pie- 
dra  muy  preciofa  que  fe  dize  diamante  y  nos  engrandecio  tanto  el  ler 
delia  que  oy  no  fe  aliaria  otra  tal ,  y  que  es  cofa  que  no  pertenece  íi 
no  para  grandes  Príncipes  y  dixo  que  pedian  por  ella  cem  mil  baila 
noventa  mil  ducados  ,  y  nos  defeando  de  la  aver  pedimos  nos  la  hiziefe 
traer  delante  nos  para  que  la  visfe  la  gente  que  la  podian  entender 
para  fe  faber  la  bondad  delia  ,  y  parece  que  no  la  quiíieron  traer  por 
la  auturizar  e  ponerla  en  mayor  eílima  por  lo  que  detriminamos  de  ef- 
crevir  ai  Duque  vueílro  hijo  otra  carta  como  eíla  ,  por  la  confiança 
que  tenemos  dei  grande  amor  que  deve  tener  a  eíla  mifma  Cafa  Real, 
para  que  por  amor  de  nos  quiera  mandaria  ver  e  concertar  el  precio 
delia  y  mandarnosla  con  la  brevedad  poíivel  porque  nos  feremos  con- 

tentos con  lo  que  el  hiziere  ,  porque  fabemos  de  cierto  ade  hazer  en 
ello  lo  que  nos  propios  pudiermos  hazer  e  que  ade  fer  todo  a  nueílra 
voluntad  y  afy  le  pido  que  concertandofe  con  fu  duerio  quede  por  el 
fiador  dei  precio  delia  ,  y  el  Enbaxador  eferive  como  el  queda  por  fia- 

dor dei  precio  delia ,  y  como  el  tiene  en  fu  poder  hazienda  nueílra 
onde  fe  puede  pagar  ,  que  es  lo  que  nos  deve  dei  refgate  de  los  Cati- 

vos que  el  eíla  obligado  a  nos  lo  pagar ,  y  nos  quedamos  muy  confia- 
dos que  el  Duque  nos  hade  hazer  eílo  muy  mejor  de  lo  que  nos  per- 

tendemos ,  y  que  no  ade  confentir  fenos  leve  por  ella  mas  defu  juílo 

precio  y  queremos  que  eito  fe  haga  com  brevedad  ,  y  que  fe  nos  man-  -Nota. 
de  luego,  hecha  el  mes  àcnâbeb  fegundo  ano  de  992.  íjJííu 

lAJjento  das  Damas  ,  e  Criadas  da  Senhora  Dona  Catharina ,  que 

erao ,  eforao  da  Dmjueza  mulher  do  Duque  D.  Theodofio  I, 

Ona  Catherína  de  Soutomayor  prometeraó-felhe  3U  dobras  ,  eNum.  2  I  8. ja  houve  100U  reis,  dcvemfelhe  36CU  reis. 
D.  Izabcl  da  Cunha  mulher  de  Álvaro  Telles  3U  dobras  •,  houve 

já  180U  reis,  dovemfelhe  180U  reis. 
Dona  Izabel  de  Souza  mulher  de  Joaõ  Brandam   3U  dobras; 

paga. D.  Izabjl  dcMendoca  mulher  de  Ayres  Ferreira  z\J  dobras. 

D.Iza- 
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D.  Izabel  de  Souza  mulher  de  D.  Joaó  de  Caíiro  3U  dobras ; 

devefelhe  ametade  ,  pag. 
D.  Violante  de  Távora  tem  fua  tença  ,  mulher  de  Fernão  da  Cu- 

nha •,  houve  3U  dobras. 
D.  Franciíca  de  Soufa  mulher  de  Chriílovaó  de  Távora  30U  do- 

bras ;  devefelhe  metade  pag. 
D.  Felipa  Pinheira  mulher  de  Ruy  Dias  de  S.  Payo  3U  dobras  \ 

devefelhe  metade  pag. 
D.  Izabel  de  Caíiro  mulher  de  Diogo  Lopes  de  Lima  2U  pag. 
Inez  de  Andrade  2U  dobras }  devefelhe  metade. 
Izabel  Ferreira  mulher  de  António  Borges  500  dobras  ;  devem- 

felhe  30U  reis ,  e  outros  tantos  fe  pagarão  a  Francifco  Rodriguez  de 
Sacavém ,  que  parece ,  que  era  feu  herdeiro. 

Beatris  de  Sequeira  500  dobras  •,  devemfelhe. 
D.  Cecilia  mulher  de  Henrique  de  Figueiredo  havia  3U  dobras 

houveraó  feus  herdeiros  metade  ;  devefelhe  o  refto. 
D.  Maria  Pacheca  mulher  de  Henrique  Pereira  3U  pag. 
D.  Joanna  Pereira  mulher  de  Ruy  Vas  Pinto  devemlhe  3U  dobras. 
D.  Helena  mulher  de  Fernão  de  Caíiro  3  U  dobras.  Cobrou  me- 

tade. 

D.  Margarida  de  la  Cerda  mulher  de  Francifco  Pereira  Coutinho 
3U  pag.  e  demais  1500  dobras  pag. 

D.  Francifca  Pereira  mulher  de  N   Porto  Carreiro  3U 
dobras.     Comprou-as  Job  Queimado  :  devemfelhe. 

Catherina  de  Moraes  mulher  de  Nuno  Leitão  1500  dobras  \  de- 
vemfelhe 120U  reis. 

D.  Brites  de  Eça  iU  dobras  ;  devemfelhe  60U  reis.  Será  paga 
em  Barcellos. 

D.  Leonor  de  Tovar  iU  dobras ;  comprou-as  Álvaro  Carvalho 
filho  deVafco  Carvalho.     Devemlhas. 

Leonor  de  Moraes  tinha  250  dobras ,  e  de  moça  3U ;  devemfe- 
lhe.   Deixou-a  a  Duqueza  encomendada  aÉlRey. 
D.  Izabel  de  Soutomayor  mulher  de  D.  Diogo  de  Soufa  iU  do- 

bras ;  devemfelhe  80U  reis. 
Genebra  Pereira  filha  do  Alcoforado  mulher  de  Chriílovaó  da 

Veiga  iV  dobras,  pag. 
D.  Catherina  Pinheira  3U  dobras  ;  devemfelhe. 
Izabel  de  Góes  iU  dobras. 

D.  Brites  da  Silva  3U  dobras. 

Moças  da  Camará. 

Brizida  da  Nóbrega  2U  dobras  ;  cobrou  iU. 
Grada  Dias  100U  reis  que  fe  lhe  devem. 
Izabel  de  Araújo  40U  reis  devemlhe  3U. 
D.  Maria  Pereira  em  comprimento  30U  reis. 
A  filha  de  Ayres  Pinto ,  freira  em  Santa  Clara  ,  e  ao  Convento 

3U  dobras. 
Gracia 
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Gracia  Velha  filha  de  Joaó  Velho  20U  reis. 
A  Irmaá  de  Fr.  Joaó  de  Souza  30U  reis. 
A  Alma  de  Clara  Affonfo  12U  reis. 

Afilha  de  Leonor  Pereira  por  alvará  12U.  reis. 
D.  Cecília  ,  oufeus  herdeiros  mil  dobras  mulher  de  Henrique  de 

Figueiredo. 
Maria  de  Moraes  4U  reis. 
Antónia  Nogueira  30U  reis. 
Terefa  Alvares  8U  reis. 

Corrêa  fobrinha  de  Meftre  Henrique  6V  reis. 
Apolónia  Lavandeira  2U  reis. 
Carvalha  mil  reis. 

Maria  dejeius  Preta  4U  reis. 
D.  Izabel  Pereira  tinha  padraô  de  i^U  reis  de  tença  delRey ,  e 

de  hum  moyo  de  trigo  cada  anno. 
Genebra  Pereira  mulher  de  Jorze  de  Lemos  tem  2U  dobras ,  as 

quaes  lhe  comprou  Francifco  Leitão. 
Anna  Vieira  íe  lhe  devem  30U  reis  ,  mulher  de  Joanne  Mendes 

paga. 
D.  Maria  mulher  de  Affbníb  de  Ataide  mil  dobras  pag. 
Felipa  Caldeira  alvará  de  20U  reis  de  tença ,  e  por  íua  morte  a 

lua  filha  D.  Maria. 

Izabel  de  Góes  mil  dobras  teve  tença  8U  que  fe  lhe  hande  deí- 
contar  deita  quantia. 

Brites  de  Moraes  tem  de  tença  5U  reis  paga  de  250  dobras  que 
foraó  de  Brites  de  Horta. 

Inês  de  Andrade  mil  dobras. 

D.  Maria  da  Cunha  teve  70U  reis  de  tença  depois  da  morte  de 
feu  marido. 

D.  Confiança  mulher  de  Diogo  de  Sepúlveda  2U  dobras ;  ven- 
deu-as  ao  Alcoforado  ,  e  efte  a  D.  Garcia  de  Albuquerque. 

D.  Joanna  da  Silva  mulher  de  Jorze  Barreto  2U.  dobras  ;  ven- 
deu-as  a  D.  Garcia. 

D.  Maria  Pacheca  mulher  de  Henrique  Pereira  mil  dobras  que 
comprou  a  D.  Confiança  acima. 

Dona  Catherinha  filha  de  Brites  Pinheira  tinha  500  dobras  que 
vendeu  a  Pedro  Affonfo  de  Aguiar  ,  e  efte  a  D.  Garcia. 

Mayor  Gomes  mulher  que  foi  de  Francifco  de  Araújo  vendeu  a 
tença  de  duas  mil  dobras  a  D.  Garcia  de  Albuquerque. 

Izabel  Sacoto  mulher  do  Alcoforado  mil  dobras  que  faÔ4oUreis. 
D.  Brites  de  Couto  mulher  de  Álvaro  Lobeira  30U  dobras  ;  deu- 

felhe  metade  ,  devefelhe  outra. 
D.  Garcia  de  Albuquerque  comprou  7500  dobras  ,  que  importaó 

900  reis  a  varias  Criadas  da  Duquefa  de  Bragança  pag. 
Francifco  Leitão  comprou  tença  a  Genebra  Pereira. 
Lopo  de  Soufa  tinha  3U  dobras. 
Álvaro  do  Rego  havia  de  ter  4ÓU  reis. 
Pedro  Alvares  ,  e  fua  mulher. 

Tom.  IV.  Ccc  Joaó 
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João  da  Coita  ,  e  fua  mulher. 
Gomes  Dias. 

Moços  dos  Efcudeiros  da  Senhora  Duqueza  ,  que  o  Duque  lhe  ordenou. 

Sebaftiaó  de  Negreiros  efcudeiro  3oUreis,  houve  15  em  Gon- 
çalo Machado  do  dinheiro  de  Ruy  de  Sande. 
João  Rodriguez ,  Efcudeiro  havia  de  haver  20U  reis  houve  ja 

10U  reis  em  Gonçalo  Machado. 
Francifco  Lopes  efcudeiro  havia  de  haver  10U  reis. 
Silveftre  Gonçalves  Porteiro  15U  reis. 
Gaipar  Rodriguez  Porteiro  15U  reis. 
Álvaro  Dias  houve  em  Lixboa  na  Dizima  15U  reis. 
António  Nogueira  3U.  reis. 
Miguel  Nunes  7U500. 
Francifco >  Nunes  ioU  reis.   )    Em  g 
António  Velho  10U  reis.     5 
Job  Queimado  2500  dobras. 
O  Alcoforado  tinha  mil  dobras  em  cazamento ,  vendeu-as  a  D. 

Garcia ;  tinha  mais  com  fua  mulher  IzaM  Sacoto  outras  mil  dobras. 
Diogo  Serrão  Alvarade  14U  reis  de  tença  em  fua  vida. 

Criados  que  a  me  fina  Duqueza  deixou  recomendados. 

A  ELREY. 

Capellaens.  Gonçalo  Gomes. 

Moços  da  Camera.    Figueiredo. 
Gil  Lopes. 
Faria. 
Calvos. 
Chaves. 

Ruy  Pereira. Valente. 
Serrão, 

Repofieiros.  Francifco  da  Coíla. 
André  de  Barros. 
António  Velho  acrecentado. 

Porteiros.  A  Porteiro. 

Moços  da  Cape/ia.      Almeida. Belchior. 

Efcudeiros, 

Rafael. 
Artul  Criado. 

A  RAI- 
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A  RAINHA. 

Capellaens.  Pedro  de  Almeida, 

Moços  daCamera.     Botelho. 
Leonor  de  Moraes. 

Efcudeiro.  Gonçalo  Machado. 

AO  PRÍNCIPE. 

Repofteiro.  Martim  Alvares. 

Porteiro.  Francifco  Nunes. 

AO  DUQUE. 

CapdlaÕ.  Diogo  de  Oliveira. 

Moços  da  Camera.     Queyros. 
Rebello. 

Repojieiros.  Barbudo. 
Simaó  Gonçalves. 

João  Pacheco. 

Dotes  prometidos  pela  mefma  Senhora  Dona  Catharina. 

D.  Luiza  de  Cefpedes  filha  de  D.  Francifco  Cabilhos  3U  dobras 
por  feu  cafamento. 

Thercza  da  Ponte  filha  de  Álvaro  da  Ponte  3U  dobras. 
D.  Felipa  Taveira  filha  de  Francifco  Lopes  Tabeira  3U  dobras. 
D.  Izabel  de  Soutomayor  Lobeira  filha  de  Diogo  da  Cunha  4U 

dobras  por  feu  cazamento  ,  e  a  mercê  de  ofíicio  de  juíliça ,  e  fazenda 
pêra  quem  com  ella  cazar. 

A  D.  Mónica  Henriques  4U  dobras  por  feu  cazamento  ,  e  mercê 
de  orneio  da  fazenda  ,  ou  juítiça  para  quem  com  ella  cazar. 

D.  Catherina  Coutinha  filha  de  Álvaro  Coutinho  4U  dobras 
por  feu  cazamento  ,  e  Alvará  de  officio  para  quem  com  ella  cazar. 

E  ifr.o  fendo  do  noífo  goílo  ,  e  fe  naó  naó  levara  nada. 

CATHERINA. 

Tom.  IV.  Cccii  Tejla- 
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Tejlamento  authentico  da  Senhora  D.  Catharina  ,  mulher  do  Duque 

de  Bragança  D.  Jotíô  I.    Ejiâ  no  Archivo  da  me/ma  Ca/a  , 
donde  o  tirey. 

NuiH.  219.  TP  M  nome  da  Santiílima  Trindade  ,  Padre  ,  Filho,  e  Efpirito  Santo, 

A  óoo  -ffl^  tres  peíToas,  e  hum  íb  Deos ,  Eu  D.  Catherina  filha  do  Infante 
*  ' *  D.  Duarte  ,  meu  Senhor  ,  e  da  Infante  D.  Izabel ,  minha  Senhora  ,  que 

Deos  tem  ,  eílando  em  meu  perfeito  juizo  ,  e  naó  fabendo  o  que  Deos 
fera  fervido  ordenar  de  mim  faíTo  meu  Teftamento  ,  proteftando  pri- 

meira ,  e  firmemente  de  morrer  na  Fé  Catholica  ;  e  peífo  à  Sacratiífi- 
ma  Virgem  noíTa  Senhora  ,  e  a  todos  os  Santos  ,  e  fpiritos  bemaven- 
turados  da  Corte  do  Ceo  ,  que  fejaõ  meos  interceflbres  diante  da  di- 

vina Mageftade  ,  peia  me  alcanfarem  perdão  de  meos  muitos ,  e  muito 
grandes  peccados. 

Quero ,  e  mando  ,  que  fallecendo  eu  neíla  Villa  feja  o  meu  cor- 
po enterrado  no  Coro  bayxo  do  Convento  das  Chagas  aos  pês  da  fe- 

pultura da  Infante  minha  Senhora,  e  na  minha  fe  porá  o  letreiro  ,  que 
o  Senhor  Duque  meu  filho  ordenar  j  e  ao  Convento  fe  dará  [a  efmola  , 
que  lhe  parecer. 

O  meu  Corpo  ira  veítido  no  habito  de  S.  Francifco  ,  e  fobre  elle 
o  de  Santa  Clara  ;  e  aos  frades  da  Piedade  ,  e  ao  dito  Convento  das 
Chagas  fe  dará  por  elles  a  efmola  ,  que  parecer  a  meu  filho. 

A  Confraria  da  Mizericordia  me  levara  à  fepultura  na  Tumba  da 
Irmandade  delia ,  e  darfelheha  por  iílb  a  efmola ,  que  parecer  a  meu 
filho  ,  de  quem  confio  que  mandará  fazer  por  minha  alma  os  ofícios , 
e  dizer  as  miíTas  ,  que  eu  aqui  poderá  deixar ,  e  por  iílb  o  naó  faílb. 
E  fe  eu  fallecer  em  parte ,  donde  o  meu  corpo  naó  poíTa  logo  fcr  tra- 

zido ao  dito  Convento  das  Chagas  deita  Villa  ,  darfelha  a  fepultura 
aonde  ordenar  meu  filho  em  depozito  ,  para  que  depois  de  gaitado  fe 
tragaó  os  offos  ao  dito  Convento  ,  e  fe  ponhaõ  no  dito  Coro  bayxo 
no  lugar  ,  que  tenho  declarado  atraz. 

ínítitúo  ao  Senhor  Duque ,  e  ao  Senhor  D.  Duarte  meos  filhos 
por  meos  herdeiros  em  fuás  legitimas ;  e  declaro  ,  que  a  Senhora  Se- 
raphina  minha  filha ,  que  Deos  tem  ,  renunciou  as  fuás  em  mim  quan- 

do cafou  ,  por  huã  eferiptura  publica  ,  feita  com  licença  de  Sua  Ma- 

renunciara. 

Por  fallecimento  do  Duque  meu  Senhor  ,  que  aja  gloria  ,  fe  fez 
Inventario  defua  fazenda,  porém  naó  fe  chegou  afazer  partilhas  del- 

ia. Os  autos ,  inventario ,  c  mais  papeis ,  que  a  cilas  pertencem  ,  fe 
entregaram  em  huã  arca  ao  Licenciado  Domingos  Alvares  Levte  De- 
zémbargador  da  Caza  de  Sua  Excellencia  ,  que  os  tem  em  feu  poder. 
Por  elles  fe  vera  o  que  eu  como  tcflamenteira  de  Sua  Excellencia,  que 
Decs  tem ,  fis  em  comprimento  ,  c  cxecullaó  de  feu  tcílamento  ,  e  o 

paga- 
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pagamento ,  e  íatisfaçam  de  ferviíros  ,  e  legados ,  que  ficou  a  conta  do 
Senhor  Duque  meu  filho  ,  por  fe  lhe  dar  pêra  iííb  parte  dos  finco  con- 

tos de  juro  ,  que  Sua  Mageftade  ,  que  Deos  aja  ,  lhe  deu  em  pagamen- 
to dos  duzentos  mil  cruzados  ,  de  que  tinha  feito  mercê  a  feu  pay  , 

antes  que  falece/Te.  E  verfeha  também  como  ficaram  ainda  ao  monte 
da  fazenda  cento  e  noventa  e  tantos  mil  reis  ,  ou  o  que  for ,  de  ju- 

ro no  conto  de  reis  ,  que  fe  aíTentou  no  Almoxarifado  de  Portalegre  , 
pêra  que  pelos  reditos  dos  ditos  cento  e  noventa  e  tantos  mil  reis  fe 
ibíTem  comprindo  ,  e  pagando  as  outras  obrigaíToens  ,  que  ouveífe  do 
monte,  alem  das  que  aílim  ficaram  à  conta  de  meu  filho.  Lembro  ,  e 
peífo  muito  a  Sua  Excellencia  ,  que  aífim  pelos  reditos  do  dito  juro, 
como  per  qualquer  outra  fazenda  do  monte  ,  faífa  que  fe  cumpra  o 
que  ainda  diílo  eíliver  por  comprir.  E  que  mande  acabar  com  as  obri- 
gaifoes ,  que  ficaram  à  fua  conta  ,  de  que  fe  lhe  deu  fatisfaífaó  pela  di- 

ta parte  do  dito  juro. 
Verfeha  também  pelos  autos  das  ditas  partilhas  ,  como  eu  fuy 

paga  de  meu  dote ,  e  arrhas  ;  e  tenho  dado  quitaífaó  delle  ,  e  delias.  E 
porque  pelo  contrato  de  meu  cazamento  ,  que  fe  achará  com  eíle  tef- 
tamento  ,  me  pertence  ametade  dos  aquiridos  ,  que  ouver  ,  depois  de 
pagas  as  dividas  feitas  ,  durando  o  matrimonio  ,  dos  quaes  nunca  fe  fes 
a  conta  ,  nem  a  dos  ditos  aquiridos ;  lembro  que  quando  fe  fizer ,  fe 
ha  de  aver  por  fazenda  minha  a  dita  ametade  delles  ,  pêra  ajuda  de  fe 
cornprirem  com  elles  os  meus  encargos  ,  e  obrigafibés. 

Em  minha  caza  eílavaó  muitas  couzas  do  monte  da  dita  fazenda 

do  Duque  meu  Senhor  ,  além  das  que  foram  dadas  em  pagamento  de 
meu  dote  ,  e  arrhas  ,  deílas  que  aílim  me  foram  dadas  em  pagamento , 
íe  fízeraõ  entaô  roes  bem  declarados  ,  que  andaó  nos  autos  das  ditas 
partilhas ,  por  onde  fe  vera  quaes  eraó.  E  pelos  Inventários  fe  verá 
também  quaes  eraô  as  outras  coufas  do  monte  ,  que  ficarão  em  minha 
caza.  De  muitas  deitas  fe  foraó  fempre  fervindo  o  Senhor  Duque 
meu  filho  ,  e  ieus  Irmãos  ,  em  quanto  fe  crearam  ,  e  eftiveram  em  caza 
de  Sua  Excellencia  ,  e  alguas  fe  gaílariaó  de  todo  em  leu  ící viço  :  ou- 

tras dey  a  cada  hum  delles:  e  outras  dey  a  Senhora  Seraphina  minha 
filha  em  parte  da  fatisfaífaó  do  que  lhe  tinha  prometido  em  dote  :  e  al- 

guas gaítey  por  outra  via.  De  tudo  fareis  roes  os  mais  declarados,  que 
poder  fer  para  fe  acharam  com  eíle  teftamento  ,  e  fe  ver  por  elles  o 
que  meãs  filhos  gaitaram  ,  c  o  que  eu  dey  ,  e  gafley  das  ditas  couzas 
do  monte. 

A  Senhora  D.  Maria  minha  filha  falleceo  depois  de  feu  pay  ,  e 
eu  fiquey  por  fua  herdeira  univerfal ,  porella  fallecer  fem  teftamento 
folemne  ,  nem  outra  couza  ,  mais  que  huás  lembranças  ,  que  fes  de 
fua  derradeira  vontade  ,  que  fe  acharam  com  eíle  meu  Teftamento, 
nas  quaes  também  me  fazia  fua  herdeira. 

O  Senhor  Alexandre  meu  filho  foi  eíludar  à  Univerfidade  de 

Coimbra  ,  ícm  ter  cm  taó  mais  de  feu  ,  que  tres  mil  cruzados  de  pc^~ 
íao  no  Bifpado  da  Guarda  ,  c  pêra  ir  lhe  fis  em  fua  Caza  de  tudo  o  que 
foi  ncceííario,  como  fe  verá  cm  hum  rol  das  cotizas  delia,  que  aqui 
fe  achará.     Tudo  iílo  foi  por  conta  de  minha  fazenda  ,  e  delia  lhe  fui fempre 
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fempre  dando  pêra  fua  defpeza  o  que  mais  gaitava  em  cada  hum  anno, 
e  lhe  faltava  de  luas  rendas  ,  e  o  Senhor  Duque  feu  irmaõ  lhe  deu  tam- 

bém muito  de  fua  fazenda  no  mefmo  tempo  ,  de  que  conitarâ  pelas 
contas  de  feos  Almoxarifes  daquelle  tempo  ,  e  efpecialmente  dos  de 
Ourem  ,  e  por  as  dos  Thefoureiros  de  fua  Caza,  e  dos  meos ;  e  tudo 
ilto  junto  devia  montar  muito  mais  dinheiro  ,  do  que  lhe  podia  vir  de 
legitima  de  feu  pay.  Porem  porque  elle  falleceo  abinítctado  ,  lembro  , 
que  fe  depois  de  pagas  fuás  dividas ,  fobejalle  alguã  fazenda  fua  da  di- 

ta legitima ,  ou  outra  de  que  elle  podeíTe  teítar ,  a  mim  me  pertence 
tudo  o  que  for,  como  a  fua  herdeira  univerfal  com  beneficio  do  In- 
ventario. 

O  Senhor  Dom  Filippe  meu  filho  falleceo  com  hum  teítamento 
nullo  ,  por  me  preterir  nelle ,  de  que  fe  achará  o  trcslado  em  publica 
forma  com  eíle  meu  ,  e  o  próprio  tem  Pedro  Gomes  ,  que  lho  apro- 

vou ,  por  fervir ,  quando  elle  falleceo  ,  de  Tabaliaó  das  notas  delia 
Villa  no  officio  ,  que  vagou  por  renunciafTaó  de  Manoel  PaíTànha  }  e 
por  aííim  fer ,  fíquey  eu  fendo  univerfal  herdeira  do  dito  Senhor  D. 
Filippe  meu  filho  a  beneficio  de  Inventario. 

Conforme  a  iílo  me  pertencem  as  legitimas  ,  que  as  ditas  Senho- 
ras D.  Maria  ,  e  D.  Seraphina ,  e  o  dito  Senhor  D.  Filippe  meos  filhes 

herdaram  ,  e  ouveram  de  aver  da  fazenda  ,  que  ficou  por  fallecimento 
de  feu  pay  :  eo  que  fobejar  da  legitima  ,  que  pertencia  ao  dito  Senhor 
Alexandre  meu  filho  da  mefma  fazenda  de  feu  pay  ;  e  bem  aífim  a  di- 

ta ametade  dos  aquiridos ,  durando  o  matrimonio  ,  tudo  pelo  modo  , 
que  tenho  declarado.  E  porque  eu  mandey  gaitar  algum  dinheiro  do 
Duque  meu  Senhor  .  que  aja  gloria  ,  em  vida  de  Sua  Excellencia  ,  por 
António  Mouro  no  tempo  ,  em  que  o  fervio  de  Thezoureiro  de  lua 
Caza  ,  e  por  outros  Thezoureiros  ,  e  oíficiaes  feos ,  e  a  algtls  delles 
mandei  ja  paífar  mandados ,  pêra  lhes  fer  levado  em  conta  o  que  aí- 

íim gaitaram  pela  minha ,  e  outros  teram  diíib  papeis  ,  que  faíFaó  fé 
baílante.  Quero  que  de  tudo  o  que  aíljm  confiar  ballan temente  fe  dê 
inteyra  fatisfaíTaó  ao  monte  da  fazenda  de  S.  Excellencia  ,  que  aja  glo- 

ria ,  defeontandofeme  o  que  tudo  montar ,  ou  parte  que  me  for  divi- 
da dos  aquiridos  ,  ou  do  que  me  vier  das  ditas  legitimas  de  meos  fi- 

lhos ,  e  por  eíle  mefmo  modo  quero  ,  que  fe  fatisfaíTa  ao  monte  da  di- 
ta fazenda ,  tudo  o  que  pelos  ditos  royes ,  que  eu  hey  de  fazer ,  ou 

por  qualquer  outra  via  confiar  na  verdade  que  eu  gaíley  âzs  couzas  do 
monte,  nao  as  podendo  gaitar;  e  iílo  fe  fará  pelas  próprias  avaliaf- 
foês ,  que  fe  fizeraó  das  ditas  couzas  nos  Inventários  da  fazenda  de  S. 
Excellencia ,  que  DéoS  tem. 

Naquelle  teítamento  nullo  ordenou  o  Senhor  D.  Filippe  ,  que 
fe  lhe  díceíiem  pêra  fempre  duas  miíías  quotidianas  por  cícus  Capel- 
lairis  deita  Caza  ,  c  deixou  para  efmola  delias  fecenta  mil  reis  de  ju- 

ro ,  que  tinha  comprado  ao  Senhor  Duque  leu  IrtítaÓ  :  e  mandou  ca- 
zár  vinte  c quatro  orfnns  por  ordem  do  Senhor  D.  Duarte  meu  filho, 
que  fes  feu  Teítamcntciro  ,  e  por  me  dizerem  ,  que  valiaó  cites  legados, 
deixados  no  dito  teítamento,  e  a  nomcalTaÒ  de  teílamenteiro  nelle  fei- 

ta ,  ferri  embargo  de  fer  nullo,  dezejei  muito  de  oscomprir  logo,  e 
pedi , 
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pedi  por  vezes  ao  Senhor  D.  Duarte ,  que  como  teftamenteiro  de  íeu 
Irmaó  oomealTe  as  ditas  orfans  ,  ediceíTe  o  que  lhe  parecia  que  fe  de- 

via dar  a  cada  huâ  deitas ,  e  ategora  o  naó  tem  feito.  Também  lem- 
brey  por  vezes  ao  Senhor  Duque  meu  filho  ,  que  mandaífe  dizer  as 
ditas  ninfas  pelos  ditos  Cappellains  ,  ecorrerlhes  com  o  dito  juro,  e 
creyo  ,  que  Te  vaô  dizendo.  Quando  o  Senhor  D.  Duarte  nomear  as 
orfans ,  fe  dará  a  cada  hua  o  que  for  jufto  }  e  parece  que  bailaria  dar- 
lhe  a  quinze  mil  reis  ,  porque  ifto  he  o  que  o  Duque  meu  Senhor 
mandou  em  feu  teftamento  ,  que  fe  deífe  às  orfans  ,  que  manda  cazar 
em  as  fuás  terras  ,  com  que  he  de  crer  ,  que  meu  filho  fe  quereria  con- 

formar ,  pois  naô  declarou  outra  couza. 
O  Senhor  D.  Duarte  meu  filho  tinha  em  fua  Caza  muitos  vefti- 

dos ,  earreyos,  e  outras  couzas  do  Senhor  D.  Fillippe  feu  Irmão  ao 
tempo  do  feu  failecimento  ,  e  diceraô-me ,  que  depois  delle  fer  falle- 
cido  recolheo  a  ella  outras  muitas,  e  que  as  retinha  por  fuás  ,  por  feu 
Irmaó  lhe  deixar  o  remanecente  de  fua  fazenda,  depois  de  compridas 
luas  obrigaífoes  ,  por  aquelle  feu  teftamento.  E  elle  mefmo  me  dice 
a  mim  ,  que  feu  Irmaó  lhe  deixara  huns  apontamentos  em  fegredo  ,  pê- 

ra lhos  comprir.  E  porque  o  dito  teftamento  foy  nullo  ,  e  naó  falia 
naquelles  apontamentos ,  nem  meu  filho  mosmoftrou  nunca,  nem  eu 
fey  o  que  fc  contem  nelles ,  declaro  ,  que  he  fazenda  minha  toda  a 
que  elle  tem  em  feu  poder  da  que  ficou  do  Senhor  D.  Fillippe  feu  Ir- 

maó ,  e  que  fe  me  deve  reftituir  ,  como  a  fua  univerfal  herdeira ,  para 
que  fe  peífa  ao  Senhor  D.  Duarte  ,  fc  ma  naó  entregar  em  minha  vida. 
E  digo  que  naó  tenho  obrigaífaó  de  comprir  aquelles  apontamentos 
fccretos,  que  naó  vi. 

Eu  mandey  pagar  aos  Creados  do  Senhor  D.  Fillippe  o  que  nos 
pareceo  jufto  ao  Senhor  Duque  meu  filho  ,  e  a  mim  ;  e  mandey  tam- 

bém pagar  as  fuás  dividas,  Jeque  tive  noticia  ategora,  e  aílim  oirey 
fazendo  até  onde  chegar  fua  fazenda  ,  da  qual  fe  fez  Inventario  ,  a  que 
mandey  ajuntar  todos  os  papeis  dos  ditos  pagamentos ,  por  ordem  do 
Juiz  de  Fora  defta  Villa ,  de  que  he  Efcnvaó  Ajres  Gomes  Tabaliaõ 
delia  ,  pelos  quaes  fe  vera  fempre  o  que  montou  a  dita  fazenda  ,  e  o 
que  fe  tem  gaitado  delia. 

Por  muitos  annos  mandei  arrendar  a  Comenda  de  Santa  Maria 

de  More  iras  do  termo  de  Chaves  ,  que  foy  do  Senhor  Dom  Fillippe 
meu  filho,  e  noutros  mandei  recolher,  e  vender  o  paó  delia  pormof- 
fos  da  eftribeira  do  Senhor  Duque  meu  filho  ,  e  receber  o  dinheiro , 
perque  fe  vendia ,  e  o  porque  fe  arrendava  a  Comenda.  Difto  fe  co- 
meílaraó  a  fazer  lembranças  em  hum  livro ,  as  quaes  fe  naó  continua- 

ram ,  como  ouvera  de  fer.  Defte  dinheiro  gaitei  muito  em  couzas  do 
Senhor  D.  Fillippe  :  outro  lhe  dei ,  e  gaitou  elle  ,  e  algum  fe  empref- 
tou  ao  Senhor  Duque  feu  Irmaó  ,  e  com  muito  lhe  comprei  moveis  ,  e 
alguns  bens  de  raiz  ,  de  que  também  mandei  recolher  os  rendimentos 
por  alguns  tempos  ,  e  deilhe  muitas  couzas  minhas  compradas  com 
meu  dinheiro.  Muito  dezejo  apurar  tudo  iílo  ,  e  deixar  com  efte  tef- 

tamento a  conta  de  tudo  clara  ,  e  certa  ,  para  que  por  cila  fe  veja  ,  fe 
devia  eu  ainda  dinheiro  ao  Senhor  D.  Fillippe  quando  elle  falíeceo  , 

do 
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do  que  tenho  recebido  feu  da  dita  Commenda  ,  e  dos  ditos  bens  de 
raiz  ,  e  fe  he  por  eíla  via  mais  a  fazenda  ,  que  ficou  por  feu  fallecimen- 
to ,  e  fe  eílâ  ainda  algum  por  arrecadar  dos  rendimentos  da  Comenda , 
ou  dos  que  recolherão  os  frutos  delia  naquelles  annos. 

Do  dinheiro  ,  que  por  minha  ordem  fe  arrecadou  da  Comenda  , 
e  do  juro  do  Senhor  D.  Duarte  meu  filho  ,  ate  o  tempo  de  feu  primei- 

ro cazamento ,  fe  fes  entaó  conta  pela  qual  fe  achou  ,  que  cu  o  tinha 
fatisfeito  de  todo  o  dito  dinheiro  ,  e  que  elle  me  ficava  devendo  a 
mim  trezentos  e  noventa  e  oito  mil  c  tantos  reis  ,  como  confia  da 
fcriptura  ,  que  fobre  ilfo  fe  fez  ,  na  Nota  de  Simaó  Pinheiro  ,  que  foi 
notário  publico  em  noífas  couzas  ;  e  porque  eu  lhe  fs  doaflaõ  de  qua- 

tro mil  cruzados  ,  declaro  ,  que  delles  foi  fatisfeito  pelo  dito  dinhei- 
ro ,  que  aílim  me  ficava  devendo  pela  dita  fcriptura  ,  e  por  muitas 

peíías  de  prata ,  que  lhe  dei  ,  de  que  fe  fez  hum  rol ,  que  fe  achara 
aqui  ,  que  montou  hum  conto  e  duzentos  e  hum  mil  e  tantos  reis, 
com  que  fe  perfizeraó  os  ditos  quatro  mil  cruzados  ,  no  fim  do  qual 
rol  eílâ  hum  aíUnado  de  meu  filho ,  perque  fe  moílra  ler  tudo  iílo  af- 
íim. 

Eu  fervi  ao  Senhor  Duque  meu  filho  do  dia  ,  em  que  feu  pay 
falleceo  ,  até  o  em  que  elle  quis  tomar  o  governo  de  fua  Caza.  Na- 
quelle  tempo,  e  alguns  annos  depois,  foraó  feos  Thezoureiros  delia, 
e  juntamente  meos  ,  Lopo  Vas  de  Almeida  ,  que  Deos  perdoe,  e  Chrif- 
tovaó  de  Andrade  ,  Nuno  Machado ,  e  Joaó  Mexia  ,  e  António  Ro- 

drigues,  que  ainda  faó  vivos,  e  porém  cada  hum  delles  teve  receita 
do  meu  dinheiro  apartada  da  que  fe  lhe  fes  do  de  Sua  Excellencia  ,  em 
difterente  livro ,  feita  por  diííerente  Efcrivaô  delia  ;  e  das  defpezas , 
que  fizeraó  ,  como  meos  Thezoureiros ,  fe  lhe  pairaram  mandados  ,  e 
provizoes  differentes  dos  que  lhes  foram  paífados ,  como  a  Thezourei- 

ros de  Sua  Excellencia  ,  das  defpezas  ,  que  faziaô  dos  feus  dinheiros. 
O  dito  Lopo  Vas  de  Almeida  deu  em  fua  vida  conta  do  recebi- 

mento da  fazenda  do  Duque  ,  e  do  da  minha  ,  e  ouve  quitaíTâõ  de  Sua 
Excellencia :  a  do  carrego  de  meu  Thezoureiro  lhe  tomou  Jncome  Bar- 
boza  por  meu  mandado  ,  e  foi  depois  reviíla  por  Jeronymo  Dias  Mon- 
terroio,  a  que  Deos  perdoe,  acharfeha  comefle  teílamento.  Por  en- 
farramento  delia  lhe  fiquei  devendo  hum  conto  e  quatrocentos  e  feten- 
ta  e  oito  mil  e  tantos  reis  ,  que  lhe  devem  íaltar  a  conta  do  monte  da 
fazenda  do  Duque  meu  Senhor  ,  que  Deos  tem  ,  de  que  também  foy 
Thezoureiro  no  mefmo  tempo  ,  a  qual  naó  deu  em  fua  vida.  FaíTo 
diíTo  cíla  declaraílaó  ,  para  que  quando  fe  fizerem  as  partilhas  da  dita 
fazenda  do  monte  ,  fe  me  fafTa  defeonto  dos  ditos  hum  conto  e  quatro- 

centos e  fecenta  e  oito  mil  e  tantos  reis  ,  da  parte  que  me  vier  dos 
aquiridos  ,  ou  no  que  couber,  às  ditas  legitimas  de  meos  filhos,  que 
tenho  dito  ,  que  me  pertencem. 

E  porque  os  ditos  Chriílovaô  de  Andrade  ,  Nuno  Machado  , 
João  Mexia  ,  e  António  Rodriguez  ,  naó  tem  ainda  dado  conta  do 
tempo  ,  em  que  ferviram  ,  nem  a  Sua  Excellencia  ,  nem  a  mim  ,  e  fer- 
vindo  a/Fm  juntamente  ambos  os  ditos  cargos  poderiaó  gaitar  algum 
dinheiro  de  meu  filho  em  meu  ferviííb ,  dezejo  muito  que  dem  fuás contas , 
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contas ,  c  procuro  ,  que  fe  lhes  tomem  com  brevidade  ;  mas  porque 
poderá  fer  que  fe  naó  acabem  em  minha  vida  ,  declaro  aqui .  que  fe 
afii  for  ,  c  por  encerramento  delias  ficarem  devendo  a  meu  filho  ,  e  eu 
lhes  ficar  devendo  a  elles,  que  de  minha  fazenda  fe  ha  de  pagar  àde 
meu  filho  o  que  eu  lhes  dever  a  elles  ,  até  a  quantia  ,  que  elles  lhe  de- 

verem ,  ( diz  no  emendado )  dinheiro  de  meu  filho. 

CATHERINA. 

Doutros  dinheiros  ,  que  alguns  Thezoureiros ,  e  Almoxarifes  do 
Senhor  Duque  meu  filho  gaitaram  por  meu  mandado  ,  em  couzas  mi- 

nhas ,  tenho  dado  aílinados  meos ,  perque  me  obrigei  a  dar  deíles  fa- 
tisfaílatii  a  Sua  Excellencia,  ouaosmefmos  officiaes,  fe  eu  lha  naó  der 
em  minha  vida ,  mando ,  que  pelos  ditos  aílinados  fe  pague  tudo  de 
minha  fazenda  ,  e  tudo  o  mais ,  que  por  qualquer  outra  via  conítar 
baílantemente  que  elles  gaíláram  por  minha  conta  ,  e  por  meu  manda- 

do ,  fazendo-fe  defeonto  do  dinheiro,  que  da  fazenda  de  Sua  Excellen- 
cia confiar  que  me  he  devido  ,  ou  por  papeis  ,  ou  por  qualquer  outra 

via;  (diz  por  entrelinha)  Conta.  ._     ̂ ota-  _ 

Por  fim  doanno  de  feifeentos  e  dous  tinha  eu  ja  por  defpachar  AOm  eJia  m  0n^tml 
na  liberdade  do  meu  alvitre  alguãs  drogas  atrazadas  ;  e  de  então  atégo- 
ra  ficaram  também  muitas  por  defpachar  na  dita  liberdade  ,  das  que 
eu  podia  mandar  trazer  da  índia  neftes  fete  annos ,  como  fe  vera  pel- 
lo  livro  ,  que  fe  fez  do  dito  alvitre  ,  e  por  huá  lembrança  ,  que  de  tu- 

do fe  achara  com  eíle  tefeamento.  He  grande  a  quantidade  das  dicas 
drogas ,  e  ficaram  tantas  atrazadas ,  porque  fe  perderam  muitas  na  via- 

gem ,  e  porque  as  naô  mandei  carregar  no  anno  paílado  ,  nem  neíte , 
por  Sua  Mageílade  fer  fervido,  que  fe  me  comutafie  eíle  alvitre  a  ou- 

tra renda  de  dinheiro.  E  porque  a  dita  commutaçaó  fe  naõ  fes  atêgo- 
ra  ,  e  ella  fe  ha  de  fazer  ,  ou  as  ditas  drogas  atrazadas  ,  e  as  que  eu  da- 

qui em  diante  poderá  mandar  vir ,  fe  haó  de  carregar  ,  e  trazer  por 
minha  couta  ,  c  hiía  couza  ,  ou  outra  importa  tanto  a  minha  fazenda  , 
mando,  que  adita  cómutaííaó  fe  requeira  com  cuidado  ,  naõ  fe  fazen- 

do em  minha  vida :  e  que  o  dinheiro  ,  que  por  ella  fe  liquidar  ,  que 
me  he  devido  ,  fe  arrecade  com  brevidade.  E  fea  dita  cómutaíTaó  naó 
ouver  efeito  ,  inandarfehaó  carregar  as  ditas  drogas  na  índia  por  conta 
de  minha  fazenda^  e  do  procedido  delias  feacodirá  às  couzas ,  que  an- 

tes diílb  fenaó  poderem  cumprir.  E  lembro  ,  que  naõ  he  neceífario 
cabedal  pêra  mandar  vir  as  ditas  drogas :  e  que  baila  iílo  o  favor  ,  e 
credito  ,  que  mandará  dar  o  Senhor  Duque  meu  filho  ,  com  que  fe 
achara  na  Tndia  o  dinheiro  neceTario  ,  ou  dos  defuntos  ,  oudepsílbas, 
que  fblgao  de  o  remeter  por  letras  a  eíle  Reino. 

Eu  ouve  por  bem  de  fazer  mercê  a  Thomás  da  Fonfeca  morador 
na  Cidade  de  Lixboa  ,  que  clle  podeíTe  defpachar  para  (i ,  íem  por 
iífo  pagar  couza  alguã  a  minha  fazenda,  trezentos  e  oitenta  e  tantos 
quintais  de  drogas  ua  liberdade  do  meu  alvitre  ,  pelo  modo  declarado 
em  hua  Carta  minha  para  o  mefmo  Thomás  da  Fonfeca  ,  e  noutra  pê- 

ra Jeronvmo  Rodriguez  ,  que  Deos  perdoe ,  que  eílaó  regiítadas  em 
Tom.  IV.  Ddd  hum 
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hum  Iívto  de  minha  fazenda  a  folhas  quatrocentas  e  fetenta  e  oito  del- 
le  ,  que  eraó  ametade  das  drogas  ,  que  ate  entaõ  tinha  crefcido  de  pe- 
zo  a  pezo  no  defpacho  das  do  dito  meu  alvitre ,  que  o  dito  Thomás 
da  Fonfeca  avia  procurado  ,  que  fe  me  deípachaííem  em  dias  de  minha 
vida  pelo  pezo  grande  de  dezafeis  onfas  por  arrátel  ,  comeíTando   do 
anno  de  quinhentos  e  oitenta  e  quatro  em  diante  ,  fobre  o  que  o  dito 
Thomás  da  Fonfeca  ouve  certos  defpachos  do  Concelho  da  fazenda  de 
Sua  Mageftade ,  que  fe  tresladáram  no  dito  livro  do  meu  alvitre.     E 
porque  podia  acontecer ,  que  depois  fe  duvidaífe  dos  ditos  defpachos, 
cbrigou-fe  o  dito  Thomás  da  Fonfeca  por  hum  feu  aíTmado  feito  nef- 
ta  Villa  em  onze  de  Junho  de  feifcentos  e  dous  ,  que  fe  achará  com  ef- 
te  teftamento  ,  a  que  fe  pelo  tempo  em  diante  fenaõ  defpachaffem  as 
ditas  drogas  do  meu  alvitre  em  cada  hum  anno  em  dias  de  minha  vida 
pelo  dito  pezo  grande ,  elle  tornaria  a  aver  todos  os  defpachos  necef- 
farios  pêra  as  fazer  defpachar  por  elle,  eque  naó  o  fazendo  aííim  ,  me 
tornaria  tudo  o  que  tiveífe  recebido  ,  por  rezam  da  metade  das  drogas , 
que  crefceram  de  hum  pezo  a  outro  ,  conforme  as  ditas  minhas  Car- 

tas.    E  porque  a  dita  duvida  fe  moveo  depois  de  o  dito  Thomás  da 
Fonfeca  ter  defpachado  para  íl  na  liberdade  do  dito  meu  alvitre  toda 
a  dita  ametade  das  ditas  drogas ,  que  ate  entaõ  avião  crefcido  de  pezo 
a  pezo ,  fem  por  iífo  pagar  couza  alguã  a  minha  fazenda  ,   e  agora  fe 
ha  de  determinar  a  dita  duvida  na  conta  ,  que  Sua  Mageftade  tem  man- 

dado fazer  do  que  importa  a  liberdade  do  dito  alvitre  pêra  efieito  da 
cómutaífaó  delle ,  ordenei  eu  ao  dito  Thomás  da  Fonfeca  ,  que  aíliftif- 
fe  por  minha  parte  à  dita  conta ,  lembrandolhe  que  eftava  obrigado  a 
me  fazer  bom  ,   que  as  minhas  drogas  fe  me  defpachaífem  pelo  dito 
pezo  grande ,  e  faífo  aqui  efta  declaraílaó  de  tudo  o  fobredito  ,  pêra 
que  fe  faiba  ,  que  fe  a  dita  conta  fenaó  fizer  por  elle  ao  dito  Thomás 
tornar  a  minha  fazenda  tudo  o  que  monta  a  liberdade  dos  ditos   tre- 

zentos e  oitenta  e  tantos  quintais  de  drogas ,  conforme  ao  dito  feu  af- 
íinado. 

Muito  dezejo  de  dar  em  minha  vida  remédio  a  minhas  creadas  , 
e  de  pagar  tudo  o  que  devo ,  antes  de  meu  fallecimcnto  ,  e  efpero  em 
Deos  de  o  ir  agora  fazendo  com  lua  ajuda  ,  mas  fe  o  naó  fizer  ,  quero 
que  fe  pague  inteiramente  de  minha  fazenda  tudo  o  que  conftar  que 
eu  devo  :  e  que  a  cada  huá  de  minhas  creadas  ,  e  de  rriéos  creados  fe 
pague  o  que  lhes  deixo  por  papeis  aífinados  por  mim  ,  que  fe  acharam 
com  eíle  teftamento ,  e  peífo  ao  Senhor  Duque  meu  filho  ,  que  tudo 
faífa  comprir  com  a  mayor  brevidade ,  que  poder  fer :  e  que  fe  lem- 

bre fempre  que  me  ferviram  ,  e  folgue  de  as  favorecer  a  ellas  ,  e  a  elles, 
e.  de  lhes  fazer  cm  tudo  a  mercê  ,  que  for  poílivel. 

O  teftamento  da  Infante  minha  Senhora,  que  Deos  tem,  e  o  do 
Senhor  D.  Duarte  meu  Irmão  dezejei  muito  de  fe  cumprirem  de  todo 
cm  minha  vida;  c  por  fua  fazenda  naõ  montar  tanto,  como  luas  obri- 
gaííbes  ,  e  legados  ,  e  cu  naó  ter  com  que  lhe  podefle  acodir ,  o  naó  fiz 
ategora.  Ainda  fe  lhe  deve  alguã  couza  da  merce  ,  que  lhes  fez  EIRey 
D.  Enrique  meu  Senhor,  que  Deos  tem,  pera  ajuda  de  pagar  luas  di- 

vidas j  e  cu  farei  hum  papel  de  lembranças ,  que  fe  achará  aqui ,  das 
couzas, 
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cotizas  ,  que  me  ficarem  por  fazer  íbbre  a  execuíTaô  dos  ditos  teítamen- 
tos.  E  pelíb  ao  Senhor  Duque  meu  filho,  que  mefaíTa  mercê  de  as 
mandar  por  em  eíFeito  com  a  brevidade  poílivel. 

Do  remanecente  de  minha  terfa ,  depois  de  compridos  meos  le- 
gados ,  quero  ordenar  ,  e  inítituir  hum  Morgado  ,  e  tomar  pêra  iíTo 

na  dita  minha  teria  todos  os  bens  de  raiz ,  que  fe  achar  que  me  perten- 
cem ,  fe  todos  nella  couberem  ,  e  fenaõ  couberem  todos  ,  tomo  os  que 

couberem  primeiro  huns ,  que  os  outros ,  fegundo  a  ordem  ,  com  que 
aqui  os  for  nomeando.     Primeiramente  tomo  toda  a  herdade  de  Villa 
Fernando  com  iua  jurifdiíTaó  ,  e  direito  de  padroado  da  Igreja  delia, 
da  qual  herdade  me  pertence  ametade ,  porque  o  Duque  meu  Senhor, 
que  aja  gloria,  ma  deu  ,  e  fubrogou  em  lugar  do  juro,  que  eu  trouxe 
cm  dote  ,  e  Sua  Excellencia  o  deu  a  Infante  minha  Senhora  com  licen- 

ça delRey  D.  Sebaítiaó  ,  meu  Senhor  ,  que  Deos  tem  ,  ea  outra  ame- 
tade  da  dita  herdade  deVilla  Fernando  com  lua  jurifdifaõ  ,  e  padroa- 

do ouve  eu  por  titulo  de  compra  de  Inês  de  Abreu  Zagalla  adminif- 
tradora  do  Alorgado  de  Gonfallo  Migens  ,  que  fe  chamava  de  Villa 
Fernando ,  a  qual  Ignês  de  Abreu  ma  vendeo  juntamente  com  outros 
bens ,  que  foram  do  dito  morgado  ,  com  licença  de  Sua  Mageílade ; 
por  bem  da  qual  ficarão  fendo  meos  livres ,  e  dezobrigados  do  vincu- 

lo do  dito  Gonfallo  Migens  ,  e  eu  os  tomo  agora  todos  na  dita  mi- 
nha terfa  :  e  tomo  também  nella  todas  as  herdades  ,  e  propriedades , 

que  o  Duque  meu  Senhor  mais  me  deu  ,  e  fubrogou  em  lugar  do  dito 
juro  de  meu  dote,  que  eílaó  declaradas  na  Carta  da  dita  fubrogaílaó  , 
a  qual  fe  ajuntou  aos  autos  das  partilhas  da  fazenda  ,  que  ficou  de  Sua 
Excelência.     E  tomo  mais  na  dita  minha  terfa  a  minha  horta  nova  , 
que  eíta  junto  a  eíte  Reguengo  ,  affim  como  eítá  cercada  ,  e  os  oli- 

vais ,   que  tenho  cercados  defronte  delia  ,   e  a  minha  horta  do  Paul 
com  todas  as  propriedades  ,  que  lhe  ajuntei ,  e  as  herdades  ,  e  mais  ter- 

ras ,  e  propriedades  ,  que  tenho  no  termo  deita  Villa  ,  e  de  Borba  ,  de 
Évora  monte  ,  e  Montarás ,  e  Portel.     E  fe  na  dita  minha  terfa  cou- 

ber mais  ,  que  todos  os  ditos  meos  bens  de  raiz  ,  mando ,  que  fe  ven- 
daó  os  moveis  ,  que  mais  couberem  nella  ,   e  que  fe  empregue  o  di- 

nheiro noutros  bens  de  raiz,  bons  ,  livres,  efeguros:  eque  de  todos 
os  que  aííim  couberem  na  dita  minha  terfa  ,  fe  faíla  hum  livro  de  Tom- 

bo bem  declarado  ,   a  que  fe  ajuntaram  com  o  treslado  deita  minha 
Inítituiílàô  ,    todos  os  titulos  dos  ditos  bens  ,   pêra  confiar  fempre 
quaes  faó  ,  e  como  me  pertenceram.     Dos  quaes  bens  todos  ,  que  affim 
couberem  em  minha  terfa ,  faífo  vinculo  ,  e  Morgado  perpetuo  ,  e  os 
hei  por  unidos ,  e  vinculados  em  Morgado  pêra  fempre,  e quero  que 
nunca  fe  poífaó  vender ,  nem  doar ,  nem  efeambar ,  nem  partir  ,  nem 
apartar  ,  nem  por  alguã  outra  maneira  alhear ,  antes  mando ,  que  an- 

dem p?ra  fempre  juntos,  unidos,  e  vinculados  ,  como  dito  he.     E 
chamo  primeiramente  à  fucceffaó  dos  ditos  bens ,  e  deite  dito  Morga- 

do ao  Senhor  Duque  meu  filho  ,  e  depois  delle  a  fcos  defeendentes 
legitimos  ,  pêra  que  vaô  fuecedendo  nclle  pêra  fempre  :  e  faltando  o 
Senhor  Duque  meo  filho  ,  e  todos  feos  defcendentes  legitimos ,  o  que 
Deos  nao  mande ,  então  chamo  ao  Senhor  Dom  Duarte  meo  filho ,  e 

Tom.  IV.  Dddii  feos 
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fcos  defcendentes  legítimos  :   e  em  defeito  delles  ,    o  que  Deos   naó 

permitta ,  chamo  os  defcendentes  legitimes  da  Senhora  Seraphina  mi- 
nha filha  ,  que  Deos  tem  ,  e  em  defeito  de  todos  meos  defcendentes 

legítimos ,  chamo  todas  as  peífoas ,  que  o  dito  Senhor  Duque  meo  fi- 
lho chamou  a  fucceílaõ  do  feu  Morgado  da  Cruz  pela  inftkuiflaó  dcl- 

le  ,  em  defeito  dos  defcendentes  do  Duque  feu  pay  ;  porque  minha 
intenfaó  ,  e  vontade  he  ,    que  affim  as  ditas  peífoas  chamadas  em  de- 

feito de  meos  defcendentes ,  como  os  mefmos  meos  defcendentes  ,  fuc- 
cedaó  fempre  ,  e  pêra  fempre  neíte  meu  morgado  ,  aílim  ,  e  da  manei- 

ra que  pela  dita  inftituiíTaó  do  dito  Morgado  da  Cruz  haó  de  fuece- 
der  nelle  ,    pêra  que  nefte  meu  fueceda  fempre  quem  fueceder  neíta 
Caza  de  Bragança  ,  aífim ,  e  pelo  modo  que  ouvera  de  fer  ,  fe  eu  aqui 
fora  expre.Ta ,  e  particularmente  ordenando  afucceífaó  deite  meu  mor- 

gado ,  como  o  dito  Senhor  Duque  meu  filho  ordenou  a  do  dito  feu 
morgado  da  Cruz  por  huã  fua  Carta  patente ,  que  eftá  regiftada  nos 
livros  de  fua  Chancellaria ,  e  foi  confirmada  por  Sua  Mageílade ,  da 
qual  fe  ajuntará  hum  treslado  em  publica  forma  a  efte  meu  teítamen- 
to.     E  quero  ,  e  ordeno  ,  que  pellos  rendimentos  dos  bens  defte  meo 
Morgado  me  mandem  os  adminiítradores  delle  pêra  fempre  dizer  duas 
miíTas  quotidianas  rezadas  ,  pellas  almas  do  Duque  meu  Senhor ,  e  do 
Infante  ,  e  da  Infante  meos  Senhores  ,  e  pelas  de  minhas  filhas  ,  e  pela 
da  Senhora  Duqueza  minha  filha  ,  e  pellas  de  meos  filhos  ,  que  Deos 
tem  ,  e  pella  minha.     As  quaes  duas   miífas  quotidianas  fe  diram  por 
dous  Capellaes  deita  Caza  na  Capella  delia  ,  que  leram  pêra  iífo  no- 

meados pelos  Duques  ,  que  pelo  tempo  forem  ,  ou  em  vida  dos  ditos 
Capellaes  ,  cu  em  quanto  for  vontade  dos  ditos  Senhores  Duques  ;  e 
cada  hum  delles  averá    em  cada  hum  anno ,  por  aífim  dizer  a  dita  fua 
miíTa  quotidiana ,  trinta  mil  reis  em  dinheiro ,  que  lhe  feram  bem  pa- 

gos nos  quartéis  do  anno.     E  tudo  o  que  mais  renderem  os  bens  delle 
Morgado ,  quero  que  feja  pêra  os  adminiítradores  delle  :  e  que  naó  te- 
nhaó  obriga!faó  de  dar  conta  deite  encargo  de  miíTas  a  juíliíTa  algua 
Ecclcfiaítica  ,  ou  fecular ,  porque  eu  confio  delles  que  cumpriram  in- 

teiramente minha  vontade. 

Nas  lembranças  ,  que  a  Senhora  D.  Maria  minha  filha  fes  de  fua 
derradeira  vontade  ao  tempo  de  feu  falecimento  me  pede  a  mim  ,  que 
lhe  ordene  hua  milfa  quotidiana  por  fua  alma  ,  e  pella  do  Duque  feu 
pai ,  e  peila  da  Infante  minha  Senhora  ,  e  declarou  ,  que  eíta  miífa  fe 
lhe  diceífe  aonde  eu  ,  ou  o  Senhor  Duque  meu  filho  ordenaífemos.    E 
eu  mandei  fempre  ,  e  mando  ainda  agora  dizer  eíta  miíTa   quotidiana 
de  minha  filha  ,  e  determino  comprar  trinta  mil  reis  de  juro  em  cada 
hum  anno  pêra  fe  darem  de  efmola  a  quem  a  for  dizendo.  Se  os  eu  naô 
comprar  em  minha  vida  ,  mando ,  que  por  conta  da  legitima  ,  que  a 
dita  Senhora  D.  Maria  minha  filha  herdou  de  leu  paj  ,  fe  comprem  os 
ditos  trinta  mil  reis  de  juro  ;  c  naó  bailando  a  dita  íegitima  peia  iífo, 
quero  que  fe  comprem  por  conta  de  minha  fazenda  ,  pêra  fe  darem  em 
cada  hum  anno  a  quem  dicer  a  dita  milla  quotidiana  ,  por  efmola  del- 

ia :  e  ordeno  ,  que  fe  diga  na  Capella  de  Sua  Exccllencia  por  hum  Ca- 
pellaó  delia,  que  eile,  cos  Duques  feus  fueceifores  iram  para  fempre 

nome- 
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nomeando  da  maneira  ,  que  haó  de  nomear  os  que  haó  de  dizer  as  mi- 

nhas mi  Tas. 
Ao  Senhor  Marquez  de  Vilhena  meu  filho  fe  levará  hum  retrato 

da  Senhora  Seraphina  minha  filha  ,  que  elle  me  deu  guarnecido  de  ou- 
ro ,   e  diamantes. 

Ao  Senhor  Duque  meu  filho  lembro  a  devaíTaó  ,  que  temos  à 
Província  da  Piedade,  pêra  que  vâ  íempre  crefeendo  nella,  e  a  favo- 

reça ,  e  a  todos  os  Conventos  de  Religiozos ,  e  efpecialmcnte  aos  das 
freiras  deita  Villa ,  pêra  que  com  o  feu  favor ,  e  emparo  creíTa  muito 
a  obiervancia  ,  e  virtude  exemplar ,  que  nelles  ha. 

Os  papeis  de  minhas  íatisfaííbes  ,  defeargos  ,  e  legados  ,  que  te- 
nho feitos  ategora ,  de  que  faífo  menfaó  neíte  teítamento,  íaó  todos 

aífinados  por  mim.  Mando  que  fe  cumpraó  eítes  ,  e  os  mais  ,  que  man- 
dar fazer  ,  depois  da  aprovaíTaó  deite  teítamento  ,  fendo  ainda  que 

fenaõ  achem  com  elle. 

Ouue  Sua  Mageítade  por  bem  ,  que  eu  podeíTe  teítar  dos  tre- 
zentos mil  reis  que  tenho  de  tenfa  de  lua  fazenda ,  e  repartilla  pellas 

peíToas ,  que  quizeTe.  E  porque  tenho  feita  eíta  repartiílaó  por  hum 
papel  feito  pelo  Padre  Fr.  Giraldo  meu  ConfeíTor  em  vinte  e  dous 
dias  do  mes  de  Agoíto  deite  prezente  anno  ,  e  aílinado  por  mim  ,  pef- 
fo  a  Sua  Mageítade  ,  que  me  faífa  mercê  de  mandar  pafiar  os  Padroens 
da  dita  tenfa  às  peíFoas ,  por  quem  a  reparti  pelo  dito  papel ,  que  por 
parte  das  ditas  peToas  pêra  iilò  fe  aprezentarâ  ,  porque  minha  vonta- 

de he  ,  que  fe  cumpra  ,  como  nelle  fe  contem. 
Deixo  ao  Senhor  Duque  meu  filho  por  meu  teítamenteiro  ,  e  en- 

comendo ao  Padre  meu  ConfeíTor ,  e  mando  a  AíFonfo  de  Lucena  meti 
Secretario ,  e  a  Rodrigo  Rodriguez  Secretario  de  S.  Excellencia  ,  que 
lhe  lembrem  a  execuíTaõ  de  meu  teítamento  ,  que  por  aqui  hei  por  fei- 

to ,  e  acabado  ,  e  mando  ,  que  fe  cumpra ,  e  guarde  ,  como  nelle  fe 
contem  ,  como  minha  ultima  vontade  ,  o  qual  quero  ,  que  valha  ,  co- 

mo teítamento  ,  e  como  Codiciilo  ,  e  como  melhor  por  direito  poder 
valer  \  e  he  aííinado  por  mim  ,  e  eferito  em  nove  meyas  folhas  com 
eíta  ,  pelo  dito  Padre  Fr.  Giraldo  meu  ConfeíTor ,  por  meu  mandado, 
que  também  aqui  aííinou  em  Villa  ViíToza  a  dous  de-Setembro  de  mil 
efeiícentos  e  nove  annos. 

CATHERINA. 
Fr.  Giraldo. 

Saibaó  quantos  eíte  publico  inítromento  de  aprovaíTaó  de  teíta- 
mento ferrado  virem  ,  que  no  anno  do  nafeimento  de  noíTo  Senhor 

Jcíu  Chrifto  de  mil  e  feifeentos  e  nove  annos  ,  aos  dous  dias  do  mes 
de  Setembro  do  dito  anno  em  Villa  ViíToza  nos  PaíTos  do  Duque  noíTo 
Senhor  ,  na  falia  ,  que  fica  para  o  reguengo  ,  fendo  ahi  prezente  a  Se- 

nhora D.  Catherina  nofia  Senhora  bem  defaude,  veítida  ,  e  oítentada 

em  feu  perfeito  juizo ,  fizo  ,  e  entendimento  quanto  Deos  lhe  deu,  fe- 
gundo  parecco  a  mim  Tabaíiaò  ,  e  às  teítemunhas  ao  diante  nomeadas  \ 
logo  Sua  Alteza  de  fua  maó  à  de  mim  Tabelião  me  deu  eítes  papeis, 

jndo  ,  que  era  o  feu  teítamento  ,  e  que  o  avia  por  bom  ,  firme  ,  e valiozo, 
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valiozo  ,  e  que  me  mandava  por  via  de  requerimento  ,  que  lho  ãprovaf- 
f e ;  e  eu  Tabelliaó  fiz  pergunta  a  S.  Alteza  ,  íc  era  eíie  íeu  teítamen- 

to,  e  fe  o  avia  por  bom  ,  firme  ,  e  valiozo  ,  e  quem  o  eferevera  ,  e 
quem  o  aílinara  ;  e  por  Sua  Alteza  foi  dito  ,  que  efte  era  íeu  teftamen- 
to  ,  e  que  o  avia  por  bom  ,  firme ,  e  valiozo ,  e  que  o  eferevera  por 
fua  ordem  o  Padre  Fr.  Giraldo  feu  Confeflbr,  e  qve  Sua  Alteza  pró- 

pria por  lua  maó  o  aílinara  ,  e  que  depois  de  feito  iílo  ,  lera  todo  ,  ef- 
tava  muito  à  fua  vontade  ,  e  que  por  eíle  deroga  ,  quebra  ,  e  anulla 
todos  ,  e  quaefqucr  outros  teftamentos  ,  mandas  ,  cédulas  ,  e  Codicil- 
los ,  que  antes  deite  haja  feito ,  poílo  que  tenhaõ  clauzula  ,  ou  clau- 
zulas,  que  de  neceífidade  fe  ouveram  aqui  de  repetir  ,  porque  todas 
ha  aqui  por  repetidas  ,  aíTim  ,  e  da  maneira ,  que  nelles  ,  e  em  cada  hum 
delles  fe  requere  pêra  ferem  revogados  ;  e  fem  embargo  da  tal  clauzu- 

la ,  ou  clauzulas  os  revoga  ,  quebra  ,  e  anulla  a  todos  ,  e  fó  cite  quer 
que  em  todo  ,  e  por  todo  valha  ,  e  tenha  inteira  forfa  ,  e  vigor  ,  e  que 
naô  valendo  ,  como  teítamento ,  quer  que  valha  como  Codicillo  ,  ou 
na  melhor  forma  que  em  direito  aja  lugar ,  por  aííim  ler  fua  vontade. 
E  por  aíTim  o  dizer  Sua  Alteza  ,  eu  Tabelliaó  fiz  efte  inílrcmento  fer- 

rado ,  fendo  prezentes  por  tefiemunhas  chamadas  pêra  efte  adio  ,  Pe- 
dro de  Mello  deCaftro  ,  António  de  Ataide  Pinto,  D.  Luis  de  Noro- 

nha ,  e  Manoel  de  Souza  fidalgos  todos  da  Caza  de  Sua  Excellencia  , 
e  Domingos  Alvres  Leite,  Dezembargador  da  Caza  do  dito  Senhor, 
todos  moradores  neíta  Villa  ,  que  aqui  aíf  naram  ,  e  Sua  Alteza  aííi- 
nou  aqui  de  fua  própria  maó  ,  e  eu  André  Luis  Tabelliaó  de  notas 
neíta  Villa  ViíToza  por  Sua  Excellencia  fiz  eíle  inítrumento  de  apro- 
va(Hió  ,  e  ante  os  ditos  a  ferevi  ,  e  cozi  com  huá  linha  branca  ,  e  de 
meu  publico  final  affinei ,  que  tal  he  ;  e  vai  todo  efte  teítamento  ef- 
ciito  em  dez  meyas  folhas  com  efta. 

André  Luis. 
CATHERINA. 

D.  Luis  de  Noronha.  :=!  Pedro  de  Mello  de  Caftro.  a  Manoel  de  Sou- 
fa  de  Brito.  =3  António  de  Atajde  Pinto.  :=J  Domingos  Alvres  Leite. 

Saibaó  quantos  efte  inítrumento  de  abrimento  de  teítamento  fer- 
rado virem  ,  que  no  anuo  do  nafeimento  de  noíTo  Senhor  Jefu  Chrif- 

to  de  mil  eicifccntos  e  quatorze  annos  ,  aos  quinze  dias  domes  de  No- 
vembro do  dito  anno  cm  efta  Villa  Viílbza  nos  Paílbs  do  Duque  nof- 

fo  Senhor,  fendo  ahi  prezente  António  de  Saia  Vrcador  mais  velho, 
e  juiz  pella  ordenaíTaó ,  por  ler  hoje  nefte  dia  fallecida  a  Senhora  D. 
Cathcrina  nofla  Senhora  ,  e  ter  feito  íeu  teítamento  ,  que  logo  ahi 
aprezentou  Aftbnfo  de  Lucena  fidalgo  da  Caza  do  Duque  noíTb  Se- 

nhor., e  Secretario  de  Sua  Alteza  ,  que  Deos  tem  ,  cm  huá  arquinha 
marchetada  fechada  com  fua  chave,  a  qual  í e  abrio  prezente  o  Duque 
noílb  Senhor  ,  e  o  Senhor  D.  Duarte  leu  Irmaó  em  prezença  do  dito 
juiz,  e  fe  tirou  o  dito  teítamento,  que  nella  citava ,  e  com  elle  fe- 
centa  e  cinco  papeis  eferitos  de  diverfas  letras  ,  e  aíHnados  por  Sua  Al- 

teza, eaflim  mais  cftavaó  na  dita  arquinha  com  o  dito  teítamento  atraz 

quinze 
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quinze  papeis  afanados  pelo  Duque  noíTo  Senhor,  e  por  elle  Juiz  ver 
diante  de  mim  Tabeliiaó  o  dito  teftamento  fem  vicio ,  nem  borradu- 
ra  ,  e  os  ditos  papeis  ,  como  dito  he  ,  e  por  o  dito  teftamento  fer 
aprovado  conforme  a  direito  ,  o  declarara  por  bom  ,  firme  ,  e  valiozo. 
E  mandou  a  mim  Tabslliaô  deife  o  treslado  aos  teftamenteiros  ,  e  as 
mais  peíToas  ,  a  que  pertenceíTe ,  pedindomo  na  forma  de  direito  ,  e 
que  de  tudo  fizeíie  efte  auto  de  abrimento  ,  a  que  foram  teftemunhas 
D.  Diogo  de  Mello ,  Pedro  de  Souza  Brito ,  Pedro  de  Mello  de  Caf- 
tro ,  Heitor  d:  Brito,  António  de  Abreu  ,  Domingos  Alvres  Leite, 
que  todos  aqui  afíinaram  com  o  dito  Juiz  ,  e  Aftbníb  de  Lucena  ,  no- 

mes ,  digo  ,  e  declaro  ,  que  foi  teftemunha  Pedro  de  Mello  de  Caftro, 
mas  os  mais  foraó  ,  e  aíTmaraó.  Manoel  Lopes  publico  Tabelliaó  ,  que 
o  eferevi.  zz  D.  Diogo  de  Mello.  z=í  Pedro  de  Souza  de  Brito.  £3  Fr. 
Heitor  de  Brito  e  Figueiredo.  z=i  Affoníò  de  Lucena.  s=S  António  do 
Saja.  S  Domingos  Alvres  Leite.  :=3  António  de  Abreu. 

Alvará  de  Confirmação  do  M orçado  ,  que  injlitino  a  Sereniffíwa  Se» 
nhora  D.  Catharina ,  mulher  do  Duque  de  Bragança,   E/lá  no 

livro  i?  da  Chancellana  ddRey  D.  Affonfo  VI.  pag. 
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petição  que 
ordenado,  emfeu  teftamento,  que  do  remanecente  da  fua  terça  feinf- 
tituiííe  hu  morgado  com  as  clauzuías  do  Morgado  da  Cruz ,  e  com  as 
vocaçoens  referidas  no  mefrno  teftamento ,  e  com  obrigaíTaõ  de  duas 
miíTas  cotidianas  ,  que  os  fucceílbres  da  Caza  mandarão  dizer ,  dezobri- 
gando  os  de  darem  conta  ,  aos  prelados,  e  aos  provedores  ou  a  qual- 

quer outra  peííba  porfiar  delles  o  conpriraó  com  pontualidade  ,  eque 
por  fe  naó  haver  dado  comprimento  ao  dito  teftamento  ,  mandara  o 
Senhor  Rey  D.  Joaó  meu  Senhor  ,  e  pay  que  Deos  tem  ,  que  fem 
embargo  ,  de  naó  haverem  ter  efeito  as  partilhas  ,  que  fe  ouveraó  de 
fazer ,  por  falecimento  da  dita  Senhora  ,  fe  fizeíTe  o  dito  morgado  ,  de 
todos  os  bens  de  raiz  declarados ,  na  verba  do  feu  teftamento  ,  e  refe^- 
ridos  na  inftituiçaó  delle  ,  e  também  mandava  fe  vinculaífe  ao  dito 
morgado  o  Colar  que  a  Princefa  D.  Joanna  lhe  mandara  quando  ella 
cazara  com  o  Duque  D.  Joaó  ,  por  ella  o  ter  aíi  difpofto  ,  e  o  Serenif- 
íimo  Duque  D.  Thcodozio  ,  em  feus  Teftamentos ,  e  que  com  efeito 
tudo  fe  vinculara  ,  e  ratificara  o  dito  Rey  D.  Joaó  como  herdeiro  ,  e 
adminiftrador  da  Caza  de  Bragança  ,  por  feu  alvará  incerto  na  inftitui- 

çaó ,  que  fe  fizera  do  dito  morgado.  Pedindome  confirmaíTe  a  dita  inf- 
tituiçaó com  todas  asclaufulas  econdiçoens  nella  incertas,  ecomdero- 

gaçaó  da  Ordenação  do  livro  primeiro  titulo  fefenta  e  dous  in  princi- 
pio que  difpoem  ,  que  fempre  os  Teftamenteiros  feraó  obrigados  a  dar 

conta  ainda  que  os  teftadores  os  deíbbrigucm  ,  e  de  todas  asLevs  e  Or- 
denações que  aja  em  contrario  ,  pofto  que  delias  fe  ouveíTe  de  fazer  èx- 

prefla 
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preíla  menção  conforme  a  Ordenação  do  livro  2.  titulo  44  em  contra- 

rio ,  avendo-as  todas  por  derogadas  expreíTamente  ,  no  que  encontra- 
rem a  dita  inílituiçaó  ,  e  tendo  a  tudo  reípeito  ,  e  ao  que  coníla  da 

repoíla  dos  Procuradores  da  minha  Coroa  ,  a  quem  fedeu  viíla  enaó 
tiveraó  duvida.  Hei  por  bem  e  me  pras  de  minha  certa  feiencia  ,  poder 
Real  ,  de  confirmar  ,  e  haver  por  confirmada  a  inflituiçaó  do  dito  mor- 

gado ,  que  a  dita  Senhora  D.  Catherina  minha  bizavo  ordenou  em 
feu  teílamento  ,  fe  fizeíTe  de  feus  bens  declarados  na  dita  inílituiçaó  ,  e 
feu  Teílamento  ,  e  como  o  dito  Senhor  Rey  meu  Senhor ,  e  Pay  tam- 

bém o  mandou  por  feu  alvará  com  todas  as  claufullas  ,  e  condiçoens  , 
nelle  declaradas  fem  embargo  de  quaefquer  Leys,  e  Ordenaçoens  aci- 

ma referidas ,  e  de  quaefquer  outras ,  que  em  contrario  aja  ,  que  hei 
por  derogadas  ,  no  que  encontrarem  a  dita  inílituiçaó  ,  poílo  que  del- 

ias fe  naõ  faíla  expreffa  menção  ,  para  que  a  dita  inílituiçaó  do  dito 
morgado  ,  em  tudo  fe  cumpra  ,  e  guarde  como  nella  fe  contem  e  aíli 
eíle  alvará  poílo  que  feu  efeito  aja  de  durar  mais  de  hum  anno  ,  fem 
embargo  outro  fy  da  Ordenação  do  livro  2.  titulo  4  em  contrario  ,  o 
qual  fe  trasladara  na  dita  inílituiçaó.  Manoel  Gomes  a  fez  em  Lisboa 
a  20  de  Junho  de  1657.    Joaó  daCoíla  Travaífos  a  íiz  eferever. 

RAINHA. 

Teílamento  da  Senhora  D.  Maria  filha  do  Duque  D.  Joaõ  I.    Orl» 

ginai,  que  coyiey  no  Arclúvo  da  Sereniflima  Ca/a  de  Bragança. 

Num.  2ÍO.    I  j ^  M  nome  de  Deos  amen.     Eu  Dona  Maria  ,  filha  do  Duque  meu 

I"y  Senhor  ,  e  da  Senhora  D.  Catherina  minha  Senhora  eílando  em 
An.  1592.      meu  inteiro  juízo  faço  por  eíle  modo  meu  teílamento,  primeiramen- 

te encomendo  minha  alma  a  Deos  ,  que  a  criou  ,  e  a  Virgem  Maria 
NoíTa  Senhora ,  que  rogue  ao  feu  preciozo  filho ,  que  me  perdoe  meus 
peccados  ,  e  me  dè  fua  gloria. 

Item  inílituo  a  Senhora  Dona  Catherina  ,  minha  Senhora ,  por 
minha  univerfal  herdeira  ,  e  lhe  peço  ,  que  fe  lembre  de  minha  alma. 

Peço  a  Sua  Alteza,  e  ao  Duque  meu  Senhor,  que  fe  lembre  de 
D.  Lianor  Mafcarenhas ,  que  me  criou-,  etenholhe  muito  amor,  eque 
lhe  façaó  fempre  mercê.  E  aíTim  lhes  peço  ,  que  fe  lembrem  de  Fran- 
ciíca  de  Moraes  ,  Colíaça  de  Sua  Excellencia ,  e  a  cazem  ,  e  lhe  dem de  comer. 

Â  Senhora  Serafína  minha  Irma  peço  ,  que  fe  lembre  de  mjm  , 
e  folgara  de  lhe  poder  deixar  muitas  grandes  couzas.  Dcixolhe  o  ef- 
critorio  dos  meus  brincos  ;  e  peçolhe  que  de  o  melhor  anel  delles  ao 
Senhor  D.  Duarte  meu  Irmaó  ,  e  o  fegundo  ao  Senhor  Alexandre  meu Irmaó. 

Ao  Duque  meu  Senhor  deixo  a  lembrança  ,  que  fempre  terá  do 
grande  amor,  que  lhe  tenho,  que  me  fará  encomcndallo  fempre  a  Deos 
Fazendomc  mercê  de  me  dar  fua  gloria  ,  como  eu  conlio  ,  que  dará 
por  íua  mizericordia  j  e  peçolhe  ,  que  me  faça  a  mercê,  que  me  pro- meteo 
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meteo  de  dar  a  Sor  Magdalena  os  dez  mil  reis  de  tença  ,  que  para  cila 
lhe  pedi. 

A  IrFante  minha  Senhora  me  deixou  Maria  de  Parma.  Peço  a  Se- 
nhora D.  Catherina  minha  Senhora  ,  que  me  faça  mercê ,  fe  Deos  me 

levar  para  f y  ,  de  a  acerefeentar  a  íua  moça  da  Camera. 
Peço  a  Sua  Alteza  ,  e  a  Sua  Excellencia  me  façaó  mercê  de  a  fa- 

zerem ao  Doutor  Gafpar  Mendes  por  quaó  bem  me  fervio  nefta  doen- 
ça :  e  a  Rodrigo  Rodriguez  por  como  fempre  me  fervio  em  tudo. 

Também  peço  a  Sua  Alteza  ,  e  a  Sua  Excellencia  me  façaó  mer- 
cê de  afazerem  a  António  Rodriguez,  e  a  Pedro  Corrêa  ,  e  Soarez , 

e  Cavallo  ,  porque  todos  me  íerviraó  muito  bem. 
Quero  ,  que  me  enterrem  no  Choro  baixo  das  Chagas  ,  junto  da 

IrTante  minha  Senhora  ,  aonde  parecer  a  Senhora  D.  Catherina  ,  minha 
Senhora  ,  e  ao  Duque  meu  Senhor ,  e  peço  a  S.  Alteza ,  que  façaó  ao 
Convento  das  Chagas  a  efmolla  ,  que  lhe  parecer. 

Mando  ,  que  me  leve  a  Irmandade  da  Mizericordia  defta  Villa  a 
enterrar  ,  e  que  lhe  dem  por  i<lb  a  efmolla  ,  que  parecer  a  Sua  Alteza. 

Peço  a  Senhora  Dona  Catherina  minha  Senhora ,  que  me  ordene 
huã  miííâ  quotidiana  para  fempre  por  minha  alma ,  e  pela  do  Duque 
meu  Senhor  que  Deos  tem  ,  e  pela  da  Imante  minha  Senhora ,  e  efta 
minha  fe  dir.i  aonde  Sua  Alteza ,  ou  o  Duque  meu  Senhor  ordenarem 
aífi  agora  ,  como  por  o  tempo  em  diante  ,  mas  por  agora  parecia  bem, 
que  fe  di ceife  nas  Chagas. 

A  Senhora  D.  Vicencia  ,  ea  Senhora  D.  Joanna  ,  minhas  Thias, 
peço  muito  ,  que  fe  lembrem  da  minha  alma  ,  e  me  encomendem  a  N. 
Senhor  ,  e  o  mefmo  peço  à  Madre  Sor  Magdalena  ,  e  a  todas  as  Ma- 

dres do  Convento  das  Chagas,  e  a  todas  as  dos  Conventos  da  Efperan- 
ça ,  e  de  Santa  Cruz  defta  Villa  :  porque  de  todas  fui  fempre  muito 
amiga ,  e  muito  devota.  E  quero  ,  que  efte  teftamento  valha  como 
Codicillo ,  ou  como  qualquer  outra  ultima  vontade  ;  o  qual  mandei 
eferever  por  AíFonfo  de  Lucena  ,  e  o  aífiney  em  Villa  Viçoza  a  29  de 
Abril  de  1592.  Também  peço  a  S.  Alteza  me  faça  mercê  de  fe  lembrar 
de  Catherina  filha  de  Rodrigo  Rodriguez ,  e  de  Lianor  da  Sylva  ,  e 
de  Segueada  ,  e  Francifca  de  Caftro  ,  e  Joanna  de  Vafconcellos  que  me 
ferviraó  muito  bem. 

MARIA. 

E  de  Lianor  da  Cofia  :  e  de  Meizelles ,  e  de  Lionarda  ,  e  peço  ao 
Duque  meu  Senhor  ,  que  afllne  efta  addiçaó  por  mjm. 

O  DUQUE. 

Da  Senhora  Dona  Maria. 

Hum  frintario  por  os  Frades  de  S.  Francifco. 
Hum  vertido  a  NoíTa  Senhora  do  Rozario  ,  que  eftâ  no  Spirito 

Santo. 

Outro  aN.  Senhora  do  Rozario  ,  que  efta  em  Cafa  de  S.  Alteza. 
Tom.  IV.  Eee  Outro 
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Outro  a  NoíTa  Senhora  deTerena. 

A  Santo  Amaro  huã  Cappa  de  Tela  douro  ,  e  huma  camiza  do- landa. 

O  Duque  noílb  Senhor  quer  fazer  efmolla  de  veftidos  de  dò  a  27 
pobres  por  a  Senhora  Dona  Maria. 

Breve  do  Collei tor  para  a  Senhora  D.  Cotharwa  fazer  trasladar  o 

corpo  da  Senhora  D.  Cherubina  fuá  /ilha  do  Mojleiro  de  Al- 
cácer do  Sal  para  Villa-Viçoja. 

Num  2  21  17  Erdinandus  Comes  San&iffimi  Domini  Noftri  Clementis  Divina 
JD  providentia  Papa  Oclavi  utriufque  ílgnaturre  Referendarius  ac  in 

An.  1597*  Portugália:  &  Algarbiorum  Regnis  atque  Dominijs  Colleclor  genera- 
lis  Apoftolicus  Excellentiífima:  Domina:  Dona:  Catharina:  falutem  in 
Domino  íempiternam.  Ex  parte  tua  Nobis  nuper  oblata  petitionis  fe- 

ries continebat  ,  quod  cum  in  Monafterio  monialium  ordinis  Sancli 
Francifci  Provinda:  Algarbiorum  ,  Villse  de  Alcacere  do  Sal  nuncupa- 
tx  Elboreníis  diceceíis  oíTa  cadaveris  dona:  Cherubina:  quondam  filire: 
tua:  jam  defundbe  tanquam  in  depoíito  jaceant  inhumata  ,  Tu  modo 
cupis  oíTa  ditti  cadaveris  ad  oppidum  deVilla  Viçofa  fimiliter  nuncu- 
patum  cjufdem  dioecefis  ut  ílatueras  transferri ,  &  ibi  in  aliquo  Monaf- 

terio feu  Eccleíla  decenter  collocari  facere  cupias  ,  id  tamen  tibi  lice- 
re  dubites ,  inconfulta  defuper  apoftolica  Sede  ;  Quare  Nobis  humili- 
ter  fupplicare  fecifti  ut  tibi  in  prxmiííis  opportune  providere  bcnignc 
dignaremur  Nos  igitur  qui  ad  infrafcriptam  perliteras  apoftolicas  ad 
quarum  infertionem  non  tenemur  fufficienti  facultati  muniti  iiimus , 
Te  à  quibufvis  excommunicationis  ac  alijs  Eccleíiafticis  lcntentijs  cen- 
furis  ,  &penis,  à  jure  ,  vel  ab  homine  quavis  occafione  vel  cauià  latis, 
ílquibus  quomodolibet  innodata  exiftis  ,  ad  efteclum  prscfcntium  dun- 
taxat  coniequendum  harum  ferie  ( Dumodo  in  eis  per  annum  non  in- 
fordueris)  abfolventes  &  abfolutam  fore  cenfentes ,  hujufmodi  iiippli- 
cationibus  inclinati  ,  Tibi  ut  ofla  cadaveris  praedicta:  dona:  Cherubi- 

na: quondam  filia:  tua:  de  prxdiclo  Monafterio  monialium  ,  ubi  nunc 
fub  no  mine  depofiti  (ut  aderis)  iacent,  ad  dicTum  oppidum  deVilla 
Viçofa  ,  abíque  tamen  alicujus  praejudicio  ,  transferri  ,  &  ibi  in  aliquo 
alio  monafterio  ,  íive  Eccleíia  decenter  fepeliri  facere  libere  &  licite 
poffís,  &valeas,  aucToritate  apoftolica  tenore  pnrlcntium  ,  licentiam 
&facultatem  omnimodam  concedimus ,  &  impertirnur  •,  Non  obftanti- 
bus  quibufvis  apoftolicis  ac  in  Provincial ibus  &  Synodalibus  concilijs 
editis  generalibus  vel  fpecialibus  conftitutionibus  &  ordinationibus , 
cseterisque  contrarijs  quibufeunque  In  quorum  fidem  prsefentes  rrtanu 
noftra  lubfcriptas  fíeri ,  &  íigilli  noftri  appenfione  jufiimus  communi- 
ri.  Datum  Ulix.  Anno  Incarnationis  Dominica:  Milleíimo  quingente- 

íimo  nonagefímo  feptinto  oclavo  Tdus  Julij  Pontifcatus  pra  aic~ri  San- 
cliííimi  Domini  Noftri  Papa:  Anno  fexto.  *  Grátis  folutis  oííicialibus. 

Chriftophorus  Zannolinus. 
Caria 
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Carta  da  Senhora  Dona  Catharina  para  EIRey  D.  Filippe  III, 

em  que  lhe  agradece  a  mercê,  (jue  faz  a  Jeu  filho  Dom  Fi* 
lippe,    Efta  no  *Archivo  da  Cajá  de  Bragança ,  donde 

a  copiey. 

SENHOR. 

HE  taó  grande  a  mercê  que  V.  Mageftade  fez  a  meu  filho  Dom Wnm    9  9  * 

Felipo  dos  lugares,  e  Commenda  que  vagarão  por  D.  Rodrigo  * 
deAlencaftro  que  aja  gloria  que  anaó  poíTo  eu  reconhecer  com  pala-  An.  1600» 
vras  nem  a  poderei  íervir  com  outra  coufa  mais  que  com  beijar  por 
ella  as  reais  maós  de  V.  Mageftade ,  e  com  perfeverar  a  pedir  a  Deos 
como  lempre  o  faço  que  dê  a  V.  Mageftade  todas  as  grandes  profperi- 
dades  que  elle  íb  pode  dar ,  nelle  confio  que  ha  de  fazer  a  meu  filho 
tal  que  íaiba  merecer ,  e  fervir  a  VoíTa  Mageftade  efta  tamanha  mercê 
que  V.  Mageftade  lhe  fez  fem  preceder  merecimento  feu  movido  fo- 

mente da  grande  liberalidade  de  V.  Mageftade  que  me  da  confiança 
para  pedir  a  V.  Mageftade  me  faça  mercê  de  lhe  mandar  o  afTentamen- 
to  que  deve  aver  por  filho  de  feu  Paj  ,  e  meu  e  titulo  de  Marques  de 
Vilar  mayor  para  que  com  elle  fe  lhe  faíTa  a  doação  dos  lugares  de  que 
V.  Mageftade  lhe  tem  feito  mercê  ,  e  lembro  a  V.  Mageftade  a  muito 
grande  rezaó  que  ha  para  V.  Mageftade  me  naó  negar  efta  mercê  pa- 

ra meu  filho  no  tempo  em  que  V.  Mageftade  com  tanta  grandeza  tem 
chea  toda  Efpanha  doutras  femelhantes ,  e  que  ninguém  as  ha  de  me- 

recer milhor  a  V.  I\lageftade  por  amor,  e  por  ferv  iços ,  que  osVaíTal- 
los  que  V.  Mageftade  tem  nefta  Caía  ,  e  eu  com  pedir  fempre  a  Deos 
que  guarde  a  catholica  peíToa  de  V.  Mageftade  como  defejo  de  Villa 
Viçofa  a  29  de  Janeiro  de  1600. 

Beijo  as  Reais  maós  a  V.  Mageftade. 

CATERINA. 

Carta  Original  do  Duque  D.  Theodofio  II.  para  EIRey  ;  que  ejlá 
no  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança  ,  donde  a  copiey. 

SENHOR. 

BEjo  asReaes  mãos  a V.  Mageftade  por  a  mercê  que  V.  Magefta- Kfnrri    22  Z 
de   fez  a  meu  Irmão  Dom  Felipe  dos  lugares  ,  e  Comenda  que  _-"  ̂ * 

vagarão  por  Dom  Rodrigo  de  Lencaftro  que  Deos  tem  com  que  efpe-      An.  looo. 
ro  que  ha  de  íervir  a  V.  Mageftade  de  maneira  que  a  mereça  ,  e  outras 
maiores  que  V.  Mageftade  lhe  fará.     As  que  a  Senhora  Dona  Catheri- 
na  minha  mííy  agora  pede  aV.  Mageftade  para  elle  terei  eu  por  pro- 
Tom.IV.  Ece  ii  prias, 
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prias  ,  e  como  tais  as  peíTo  a  V.  Mageftade  ,  e  he  rezaô  que  V.  Magef- 
tade  folgue  de  fazer  mercê  a  eíles  Vaífallos  de  V.  Mageftade  ,  que  fo- 

mente as  pertendem  para  poderem  milhor  comprir  com  a  obrigação 
natural  que  tem  de  fervir  fempre  a  V.  Mageftade.  Deos  guarde  a  mui- 

to Catholica  peíToa  deV.  Mageftade  de  Villa  Viçoza  329  de  Janeiro 
de ióoo. 

Beijo  as  Reaes  maós  a  V.  Mageftade. 

O  DUQUE. 

AprefentaçaÚ  da  Commenda  de  Noffa  Senhora  de  Moreiras  ao  Se- 

lihor  D.  Fifippe.  F.ftá  no  livro  do  atino  de  15$?  da  Chance  lia* 

ria  da  Cafa  de  Bragança ,  que  efià  na  Secretaria  do  Se- 

cretario Caetano  Palha,  livro  $.  pag.  28  ver/l  don- 
de a  copisy. 

Muito  Alto  e  muito  Poderofo  Rey ,  e  Senhor. 

Num.  224*  ~T\  O"1  Theodozio  Duque  de  Bragança  e  de  Barcellos  &c.  faço  fa- 
An  15 88  JL^  ber  a  V.  Mageftade  que  polia  Sé  apoftolica  foi  concedido  ao  Du- que D.  Jaimes  meu  bifavo  que  aja  gloria  que  dos  bens  e  rendas  das 

quinze  Igrejas  de  feu  padroado  íe  fizeífem  as  Comendas  que  lhe  bem 
pareceíle  da  Ordem  de  NoíTo  Senhor  Jefu  Chrifto  ,  as  quaes  foífem 
da  fua  aprezentaçaó  e  de  feus  íucceífores  afllm  como  as  ditas  Igrejas,  e 
da  inftituiçaó  e  confirmação  dos  Meftres  e  Geraes  da  dita  Ordem  ,  e 
por  ora  ler  vaga  a  Comenda  de  Noíla  Senhora  de  Moreiras  no  Arce- 
bifpado  de  Braga  que  he  hua  das  ditas  Comendas  per  morte  de  Dom 
Francifco  Manoel  ultimo  Comendador  e  poífuidor  que  delia  foi  ,  con- 

fiando da  bondade  de  Dom  Felipe  meu  Irmaó  Cavalleiro  porfeííb  da 
dita  Ordem  o  aprezento  a  dita  Comenda  e  peílb  por  mercê  a  V.  Ma- 

geftade o  mande  nella  confirmar,  e  que  nas  letras  da  fua  confirmação, 
mande  fazer  menção  defta  minha  aprezentaçaó  para  guarda  do  meu  di- 

reito para  que  elle  aja  e  poíiua  a  dita  Comenda  com  as  condi çoens 
que  o  Santo  Padre  na  fua  Bulia  manda  dada  em  Villa  Viçofa  a  9  de 
Julho  de  1588. 

Teftamcnto  de  Dom  Fifippe  ,  filho  do  Duque   D.  JoaÕ  I.  do  nome. 

Tirado  do  Original ,  que  eflà  no  Cartório  da  Cajá  de  Bragan- 
ça ,  donde  o  copiey. 

Num    2  2Ç.  Ç  Aibaõ  quantos  efte  teftamento  virem  ou  como  em  direito  milhor 

'  Q       ̂ 5  nome  tiver  lugar  que  no  anno  do  nalcimento  de  noífo  Senhor  Je- An.  1600.     fu  Chrifto  de  mil  e  feifeentos  e  oito  annos  nas  Cazas  do  Duque  de 
Bargança  noífo  Senhor  eftamdo   doemte  ho  Senhor  dom   Fellipe  ,    e 
em  feu  perfeito  joizo  dife  que  fendo  nolfo  Senhor  fervido  de  ho  le- 

var 
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var  para  íl  fazia  feu  teftamento  da  maneira  fcguinte.  Primeiramente 
dife  que  elle  de  boa  vontade  emtregava  fua  alma  nas  maós  denoío  Se- 

nhor Jeíu  Chriílo  que  ho  remira  por  leu  fangue  preciozo  e  que  pedia 
o  Duque  feu  Senhor  e  irmaô  ho  mandafe  emterrar  na  Capella  dos  Du- 

ques em  Samto  Agoftinho  deita  Villa  e  que  mandava  que  fofe  amorta- 
lhado no  abito  de  Sam  Francifco  e  fobre  elle  ho  da  lua  ordem  coinfor- 

me  a  regra  delia  e  dife  que  queria  e  mandava  que  lhe  difecem  duas 
miífas  cotedianas  na  Capella  do  Duque  eque  para  iífo  deixava  fefenta 
mil  reis  de  juro  que  comprara  ao  dito  Senhor  e  femdo  cafo  que  fe 
deftratafem  mandava  que  houtro  fe  comprafe  em  bens  de  rais  e  dos 
rendimentos  comprifem  a  mefma  obrigação  e  que  em  hua  delias  no- 

meava logo  a  Sebaftiaó  de  Faria  em  quanto  fervir  ao  Duque  e  da  íè- 
gunda  ao  Padre  Manoel  Pefoa  também  em  quanto  fervir  ao  dito  Se- 

nhor e  naó  fervindo  mais  ao  Duqu^  quer  que  ho  mefmo  Duque  e  feus 
defeendentes  elejaô  Capeíaens  pêra  dizerem  as  ditas  miílàs  como  lhe 
parecer.  Dife  que  fazia  feu  teftamenteiro  ao  Senhor  Dom  Duarte  feu 
irmão  e  lhe  pedia  queira  tomar  efte  trabalho  por  amor  delle  e  que  feus 
Criados  do  dito  Senhor  Dom  Felipe  mandaria  paguar  conforme  aos 
ferviços  de  cada  hum  de  maneira  que  fua  confeiencia  ficafe  defearre- 
guada  e  que  com  ifto  acaba  feu  teftamento  ho  qual  queria  que  vallefe 
ou  como  teftamento  ou  codefilho  ou  como  em  direito  tivefe  lugar  e 
que  por  efte  derogava  outro  qualquer  que  fe  achafe  feu  pofto  que 
crauzulas  irrevogáveis  tivefe  feito  em  Villa  Viçoza  aos  vinte  e  féis  dias 
do  n\2s  de  Setembro  e  dife  que  o  mais  que  fe  achafe  deixava  ao  Senhor 
Dom  Duarte  feu  Irmaó  com  obrigaçam  decazar  vinte  e  quatro  orfans 
e  com  ifto  acabava  feu  teftamento  dia  e  era  ut  fupra  e  o  afinou  e  dife 
que  pedia  ao  Duque  feu  Senhor  fe  lembrafe  do  fervizo  que  lhe  fizera 
.Manoel  de  Souza  de  Brito  ,  c  Beltezar  Rodriguez. 

DOM  FELLIPE. 

Saibam  quamtos  efte  pubriquo  eftromento  e  aprovafaó  de  tefte- 
munhas  ferado  virem  que  no  anno  do  nafeimento  de  noífo  Senhor  Je- 
fu  Chrifto  de  mil  e  feifeentos  e  oito  annos  aos  vinte  e  fete  dias  ôo  mes 

de  Setembro  do  dito  anno  em  Villa  Viçoza  nos  Pafos  do  Duque  noftò 
Senhor  em  apoufada  do  Senhor  Dom  Fellipe  femdo  elle  hi  prefente 
deitado  em  cama  doemte  de  doemça  corporal  que  noíò  Senhor  foi 
f-rvido  de  lhe  dar  mas  em  todo  feu  juizo  e  emtemdimento  quanto 
Deos  nelle  poz  fegundo  parefeo  a  mim  taballiaô  e  teftemunhas  ao  di- 
amtc  nomeadas  loguo  por  elle  Senhor  Dom  Fellipe  das  fuás  maós  as 
de  mi  taballiaô  me  foi  dado  efte  papel  dizendo  que  era  feu  teftamen- 

to que  me  requeria  lho  aprovafe  e  eu  tabaliaó  lhe  fiz  pergunta  le  era 
efte  feu  teftamento  e  íb  ho  avia  por  bom  e  firme  evaliozo  equem  lho 
fizera  equem  ho  afinara  e  por  elle  teftador  foi  dito  que  efte  he  ho  feu 
teftamento  e  que  o  havia  por  bom  frme  e  valiozo  e  que  lho  fizera  o 
Padre  Bertollameu  Coraça  eque  elle  teftador  o  afinara  por  fua  maÕ  e 
qnt  depois  de  feito  lho  lera  e  eítava  a  fua  vontade  e  me  requeria  lho 
aprovafe  e  que  efte  fo  queria  que  valleífe  e  naó  outro  algum  que  an- 

tes 
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tes  defte  aja  feito  e  que  naó  valendo  como  teftamcnto  queria  que  va- 
lefe  como  codecilho  ou  na  milhor  forma  que  em  direito  valler  puder 
e  que  por  cite  ha  por  derogados  todos  quaifquer  teílamentos  rrandas  , 
fedulas  ou  comdefilhos  que  antes  defte  aja  feito  pcfto  que  tenhaó  crau- 
zulla  que  pêra  fe  dcrogarem  feja  neceífario  fazeríe  meniaó  delia  ou 
de  alguas  pallavras  nelles  conteudas  porque  a  ditta  crauzulla  ou  pala- 

vras a  aqui  por  expreflas  e  declaradas  como  fe  delias  e  de  cada  huá  del- 
ias fe  fizera  aqui  exprefa  menfaó  e  fe  repetirão  de  verão  ad  lerbimi 

porque  efte  foo  teftamento  quer  que  valha  na  milhor  forma  de  direito 
por  fer  fua  ultima  e  deradeira  vontade  e  por  afim  ho  dizer  eu  tabaliaõ 
emprefença  das  teftemunhas  fis  efte  eftromento  de  aprovaíaó  que  ho 
dito  teftador  afinou  por  fua  própria  maó  femdo  a  todo  prefentes  por 
teftemunhas  chamadas  por  parte  delle  teftador  Baltezar  Rodrigues  da- 
breu  Efcrivaó  da  Fazenda  do  Duque  noíTò  Senhor  e  António  da  Silvei- 

ra ,  e  António  de  Barbuda  ,  e  Roberto  Tornar  e  ho  padre  Manoel  Pef- 
lba  Clérigo  de  miífa  e  Francifco  Soares  Efcrivaó  do  Thizouro  do  dito 
Senhor  e  Pantaliaó  de  Valladares  Criado  do  dito  teftador  todos  mora- 

dores nefta  Villa  eu  Pêro  Gomes  pubriquo  tabaliaõ  de  notas  em  efta 
Villa  Viçoza  e  leu  termo  pello  Duque  noftb  Senhor  fiz  efte  eftrumen- 
to  de  aprovafaó  e  ferrei  e  cozi  com  huá  linha  prezentes  as  teftemunhas, 
e  me  aunei  de  meu  final  pubriquo  que  tal  he.  Pêro  Gomes.  t=2  Dom 
Fellippe.  l=s  Manoel  PeíToa.  s  Francifco  Soares.  s3  António  de  Bar- 

buda, a  António  da  Silveira.  s3  Roberto  Tornar,  sS  Balthezar  Ro- 
drigues de  Abreu,  ;=J  Pantaliaó  de  Valadares  &c. 

Contrato  do  Cajamento  da  Senhora  Dona  Serafina  com  o  Marquez 

ae  Vilhena  ,  Duque  de  Efcalona.     E/í a  no  Cartono  da  Cajá 
de  Bragança ,  onde  o  copiey. 

>J,im    9  +C    Ç  Aibaó  quantos  efte  pubrico  eftromento  de  renunciaçaó  e  paclo  de 

•  *  t?}  ?W72  petendo  virem  que  no  anno  do  nafeimento  denoiTb  Senhor  Je- 
An.  l$9$»  fus  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  três  annos  aos  féis  dias  do 

mes  dagofto  do  ditto  anno  em  Villa  Viçofa  nos  paços  do  Regemgo  do 
Duque  nofo  Senhor  eftando  ahy  prezente  a  Senhora  D.  Catcrina  nofa 
Senhora  e  bem  a  fy  a  excelentifima  Senhora  D.  Cerafina  fua  filha,  lo- 

go pela  dita  Senhora  D.  Cerafina  foi  dito  em  prezença  de  mim  Tabe- 
lião ,  e  das  teftemunhas  ao  diante  nomeadas  que  antre  outras  couzas  que 

por  mandado  de  EIRey  nolfo  Senhor  fe  capitularão  e  alentarão  fobre 
feu  cazamento  foi  huma  que  ella  Senhora  D.  Cerafina  avia  de  renunciar 
em  favor  da  ditta  Senhora  D.  Catherina  fua  mãy  a  legitima  que  lhe  per- 
tencefe  haver  nos  bens  e  fazenda  que  ficarão  por  falecimento  do  Du- 

que D.  João  feu  pay  que  Deos  tem  ebem  afy  a  Icgitiiva  que  hade  ha- 
ver nos  bens  e  fazenda  que  ficarem  por  falecimento  ôã  dita  Senhora  D. 

Catcrina  fua  máy  que  Deos  ferá  fervido  que  feja  defpois  de  muitos 
annos  de  vida  de  fua  alteza ,  para  que  fua  alteza  de  tudo  pofla  fazer 
livremente  o  que  quizer  e  por  bem  tiver,  e  que  EIRcy  noílo  Senhor 
mandara  ora  paliar  hum  feu  Alvará  de  licença  para  fe  fazer  a  ditta  re- nunciaçaó , 
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nunciaçaô ,  e  fe  confirmar  com  juramento  o  qual  fe  tresladará  no  fim 
deita  eferetura ,  dizendo  mais  que  ella  em  vertude  doditto  alvará  em 
leu  nome  e  de  todos  feos  herdeiros  ,  e  fucceíTores  era  contente  de  re- 

nunciar livremente  ,  e  fem  conft  rangi  mento  nem  perfuafaõ  de  pefloa 

alguma  como  defeito  logo  renunciou  na  ditta  Senhora  Donna  Cathe- 
rina  fua  may  tudo  o  que  lhe  pertence  aver  de  lua  legitima  nos  bens  e 
fazenda  que  ficarão  por  falecimento  do  Duque  Dom  Joaõ  leu  pay , 
para  que  Sua  Alteza  a  cobre  eaja  e  mande  cobrar  eaver  para  fy  e  pa- 

ra fua  fazenda  tudo  o  que  ella  Senhora  Donna  Cerafina  por  qualquer 
via  podia  haver  e  lhe  pertence  e  pertencer  pode  porrezaõ  da  dita  fua 
legitima  ,  e  faça  e  poíTa  fazer  de  tudo  o  fobredito  livremente  o  que 
for  fervida  e  quizer  ,  como  de  coufa  fua  e  bens  feus  próprios  ,  como 
o  faó  por  bem  defta  renunciaçaó  pella  qual  diíTe  que  trefpaíTava  e  ce- 

dia em  fua  alteza  todo  o  direito  e  auçoes  que  lhe  pertencem  para  ha- 
ver a  dita  legitima  inteiramente  e  fem  diminuição  alguma ,  e  ifto  fem 

embargo  de  naó  conftar  quanta  he  e  de  naó  ferem  athegora  feitas  as 
partilhas  da  ditta  fazenda  do  Duque  leu  pay  ,  e  fem  embargo  de  qual- 

quer outra  couza  ou  rezaô  que  por  qualquer  via  poíTa  embargar  ou 
impedir  ella  renunciaçaó  ,  dizendo  mais  que  outro  fy  he  contente  de 
largar  dimitir  renunciar  e  tirar  de  fy  ,  como  logo  defeito  em  feu  no- 

me ,  e  de  todos  feos  erdeiros  e  fucefores  largou  renunciou  dimitio  e 
tirou  de  fy  em  favor  da  ditta  Senhora  Donna  Caterina  fua  mãy  todo 
o  direito  e  auçaó  que  por  direito  lhe  pertence  e  poder  pertencer  para 
haver  fua  legitima  parte  nos  bens  que  ficarem  da  ditta  Senhora  D.  Ca- 
therina  fua  may  ,  quer  faleça  com  teftamento  quer  abinteftado  ,  por- 

que quer  e  he  contente  que  Sua  Alteza  naó  tenha  obrigação  de  lhe 
deixar  couza  algua  ,  nem  a  ella  nem  a  feos  herdeiros  e  fubceíTòres , 
nem  em  feu  teítamento  nem  em  outra  ultima  vontade ,  antes  polia  dei- 

xar livremente  a  quem  quizer  tudo  o  que  ella  Senhora  Donna  Cera- 
fina poderia  haver  de  fua  legitima  em  feos  bens  e  falecendo  Sua  Alte- 

za abinteftado  naó  quer  delles  couza  alguma  ,  e  he  contente  que  os 
herdeiros  que  forem  de  Sua  Alteza  os  hajaó  livremente,  e  os  partaô 
entre  fy  fem  lhe  darem  delles  a  legitima  que  delles  houvera  de  haver 
fenaô  fizera  efta  renunciaçaó  declarando  porem  que  fem  embargo  del- 

ia haverão  e  poderão  haver  ella  Senhora  D.  Serafina  os  feos  herdeiros 
e  fuceífores  tudo  o  que  Sua  Alteza  por  legado  ,  ou  doação  canja  mor- 
tis ,  ou  por  qualquer  outra  via  lhes  quizer  deixar  e  diíTe  que  em  feu 
nome  c  dos  dittos  feos  herdeiros  prometia ,  como  de  feito  prometeo 
que  naó  poderiaó  nunca  as  dittas  legitimas  do  Duque  feu  Pay ,  nem 
da  Senhora  Donna  Catarina  fua  may  que  ora  aíTy  renuncia  em  favor 
de  Sua  Alteza,  e  que  naó  viraó  nunca  contra  eíta  eferitura  e  renun- 

ciaçaó em  parte  n:m  e;n  todo,  e  aíTy  o  jurou  aos  Santos  Evangelhos 
fobre  hum  livro  de  rezar  que  os  tinha  fobcargo  do  qual  juramento 
prometeo  que  em  nenhum  tempo  pediria  abfolviçaó  do  vinculo  e  obri- 

gação doditto  juramento  eque  naó  uzará  da  ditta  abfolviçaó  ,  ainda 

que  motu  próprio  lhe  forte  concedida  pelo  Papa  ,  ou  por  qualquer  Pre- 
lado ccclefiaílico  que  delle  poifa  ahlblver ,  e  ainda  que  foíle  a  inftan- 

cia  de  algua  outra  peflba  ,  antes  terá  e  cumprirá  inteiramente  por  íi  e 

por 
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por  todos  feos  herdeiros  e  íuceíTores  tudo  o  que  por  ef:n  efçriturá  tem 
renunciado  ,  jurado ,  e  prometido  ,  iob  obrigação  de  todos  feos  bens 
movens  ,  e  de  rais  ,  direitos ,  e  auçoês,  ávidos  ,  epor  haver,  que  pa- 

ra ello  obrigou  ,  a  qual  renunciaçaõ  e  paclo  de  tron  peteiido  dilTe  que 
fazia  em  favor  de  Sua  Alteza  pella  maneira  atras  declarada  por  refpei- 
to  dos  fefenta  mil  ducados  de  que  EIRey  nolíb  Senhor  lhe  faz  mercê 
para  feu  dotte  ,  e  do  que  Sua  Alteza  lhe  quizer  também  dar  para  o 

mefmo  dotte ,  e  por  tirar  de  todo  as'  occazioés  de  dcfgoftcs  e  difiren- 
ças  que  as  partilhas  e  luas  dependências  de  í'y  mefmas  trazem  e  coftu- maó  trazer  ,  e  que  por  p  ditto  reípeito  dos  dittos  feííbnta  mil  ducados 
de  que  Sua  Mageftade  lhe  fas  mercê  e  do  que  Sua  Alteza  lhe  quizer 
dar  para  feu  dotte  como  ditto  he  dava  como  logo  deficito  deu  a  dit- 
ta  Senhora  Donna  Caterina  nofTa  Senhora  fua  máy  c  a  feos  herdeiros 
deite  dia  para  todo  fempre  inteira  pura  e  perfeita  paga  e  quitação  de 
tudo  o  que  lhe  pertence  e  pode  pertencer  de  legitima  aíHm  nos  bens  que 
ficarão  por  falecimento  do  Duque  feu  Pay  ,  como  nos  que  ficarão  por 
falecimento  de  Sua  Alteza  como  fe  realmente  e  com  eífeito  fora  paga 
e  fatisfeita  das  dittas  legitimas  por  verdadeira  ereal  partilha  dos  dittos 
bens  e  heranças  ,  e  logo  pela  ditta  Senhora  Donna  Caterina  noíTa  Se- 

nhora foi  ditto  que  elía  alfèytava  a  ditta  renunciaçaõ  feita  cm  feu  fa- 
vor pelo  modo  que  nefta  eferitura  fe  contem  ecomo  defeito  a  ailei- 

tou  ,  e  eííipulou  por  folemne  eflipulaçaó  ,  e  dilfe  que  por  fe  tratar  de 
fua  erança  em  fua  vida  dava  a  todo  fobreditto  leu  confentimentp  no 
melhor  modo  que  em  direito  fe  requere  e  pode  ler,  e  em  teftemunho 
de  verdade  a ffím  o  outorgarão  e  de  tudo  mandarão  fizer  efta  eferitura 

que  ambas  aílinaraõ  a  qual  eu  Tabelião  aíTeitei  e  eíliruley ,  como  pef- 
loa  pubrica  eílipulante  e  aífeitante  em  nome  dos  auzentes  a  que  tocar 
polia  fendo  a  tudo  prezentes  por  teflemunhas  Scbaftiaõ  de  Souza  de 
Abreu  ,  e  Luis  Gonfalves  de  Menezes ,  eDom  Diogo  de  Mello  fidal- 

gos da  Caza  do  Duque  noíTo  Senhor  ,  e  os  Lecenceados  Domingos  Al- 
vares Leyte  e  Arcliadio  de  Andrade  Dczembargadores  da  Caza  de  Sua 

Exceli -ncia  todus  moradores  nefta  Villa  yiçoza  ;  e  o  treslado  do  Al- 
vará delRcy  noííb  Senhor  he  o  feguinte. 

Eu  ElRey  Faço  faber  aos  que  eíle  Alvará  virem  que  entre  ou- 
tras couzas  que  por  meu  mandado  fe  capitularão  e  alientaraó  febre  o 

cazamento  que  prazendo  a  Deos  tenho  ordenado  que  fe  faça  entre  o 
Duque  de  Eicalona  meu  Primo  e  Donna  Serafna  minha  muito  preza- 

da íbbrinha  filha  de  Dom  João  Duque  de  Bargança  e  Barcellcs  que 
Deos  tem  e  de  Donna  Caterina  minha  muito  amada  e  muito  prezada 

prima  foi  particularmente  concertado  que  a  ditta  Donna  Cerafina  mi- 
nha iobrinha  renunciaria  ern  favor  da  ditta  Donna  Caterina  fua  rr.ay  a 

legitima  que  lhe  pertence  haver  nos  bens  e  fazenda  que  ficou  por  fa- 
lecimento do  ditto  Duque  Dom  João  feu  pay ,  e  bem  alfy  a  legitima 

que  avia  de  aver  por  falecimento  da  ditta  D.  Caterina  fua  mãy  para 
que  el!a  poíTa  livremente  difpor  de  tudo  o  que  às  dittas  legitimas  po- 

dia pertencer  c  fclhcde  logo  quitação  delias  porrefpeito  dos  feíTen- 
ta  mil  cruzados  de  que  cu  tenho  feito  mercê  a  ditta  Donna  Serafina 
minha  íbbrinha  para  feu  dotte  ?   e  do  que  fua  mãy  lhe  quizer  dar , 

pello 
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pello  que  por  efte  Ey  por  bem  ,  e  me  pras  que  a  ditta  Donna  Serafi- 
ns minha  fobriaha  polia  aílim  renunciar  as  dittas  legitimas  e  confirmar 

a  ditta  renunciaçaó  com  juramento  naefcritura  que  fe  delia  fizer  ,  na 
qual  Ey  por  bem  que  o  Tabaliaô  que  a  eícrever  poíTa  por  o  ditto  ju- 

ramento íem  por  iílo  encorrer  em  pena  alguma  ,  e  fem  embargo  da 
Ordenação  do  quarto  livro  titulo  terceiro  que  defende  poremfe  jura- 

mentos em  efcrituras  e  da  penna  aos  Tabeliães  que  os  efcrevem  ,  e  aflim 
com  o  ditto  juramento  fe  cumpra  e  guarde  a  ditta  renunciaçaó  inteira- 

mente fem  embargo  de  athegora  naó  ferem  acabadas  as  partilhas  da 
fazenda  que  ficou  do  dito  Duque  D.  João  e  da  ditta  Donna  Cerafina 
ler  menor  de  idade  que  requere  femelhantes  renunciaçoes ,  e  da  Orde- 

nação que  defende  que  naó.  fe  ponha  juramento  nos  contratos  ,  e  de 
quaifquer  leys  e  direitos  ,  e  Ordenações  que  em  contrario  haja  poílo 
que  fejaó  taes  que  folfe  neceíTario  fazer  aqui  declaração ,  e  fem  em- 

bargo da  Ordenação  do  livro  fegundo  titulo  quarenta  e  nove  que  diz 
que  fenaó  entenda  fer  por  mim  derrogada  Ordenação  alguma  fe  delia, 
ou  da  fubftancia  delia  naó  fizer  expretfa  e  declarada  menção  ,  e  eíle 
Alvará  mando  que  fe  cumpra  como  fe  nelle  contem  pofto  que  naó 
feja  paflado  peia  Chancellaria  e  o  effeito  delle  haja  de  durar  mais  de 
hum  anno  fem  embargo  da  Ordenação  titulo  vinte  que  o  contrario 
difpoem  o  qual  fe  tresladará  naefcritura  que  fe  fizer  da  ditta  renun- 

ciaçaó para  em  todo  tempo  fe  ver  e  faber ,  como  o  conteúdo  nelle  fe 
fes  por  meu  mandado.  António  Monis  da  Fonfeca  o  fes  em  Madrid  a 
dez  de  Julho  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  três. 

REY. 

Alvará  para  V.  Mageftade  ver ,  o  qual  Alvará  eu  Tabaliaô  tref- 
ladei  aqui  e  a  elle  me  reporto  em  todo  o  qual  ficou  em  poder  de  Ro- 

drigo Rodrigues  Secretario  do  Duque  noib  Senhor  que  aííinou  aqui 
de  como  lhe  ficou  em  feu  poder  António  Cordeiro  Tabelião  o  efcre- 
vy.  Eu  António  Cordeiro  Tabelião  do  publico  e  judicial  nefta  Villa 
Viçofa  e  feu  termo  pello  Duque  noílb  Senhor  que  eíla  efcritura  fiz 
e  notei  no  meu  livro  de  nottas  aonde  por  a  Senhora  Donna  Catcrina 
noíTa  Senhora  e  a  Senhora  Donna  Serafina  e  teftemunhas  fica  outorga- 

da eaílmada,  do  qual  a  fiz  tresladar  confertei  fobfcrevy  e  aíliney  aqui 
de  meu  pubrico  final.  Lugar  do  final  publico.  =J  António  Cordeiro 
pubrico  Tabaliaô. 

Saibaó  quantos  efte  inítromento  de  quitação  e  obrigação  virem  que 
no  anno  do  nafcimento  de  nofib  Senhor  Jeíus  Chriílo  de  mil  quinhentos 
noventa  e  quatro  annos  aos  vinte  fette  dias  do  mes  de  Março  do  ditto 
anno  em  Villa  Viçoza  nos  PaíTos  do  Excelentiííimo  Senhor  Dom  Theo- 
dozio  Duqne  de  Bargança  e  de  Barcellos  Condeftabre  deites  Reynos, 
e  Senhorios  de  Portugal  noífo  Senhor  eftando  ahy  prezentes  o  Exce- 

lentiííimo Senhor  D.  Joaó  Pacheco  Marques  de  Vilhena  Duque  deEf- 
calona  ,  Conde  de  Santeftevan ,  e  a  Excel enti filma  Senhora  D.  Serafi- 

na lua  mulher  logo  por  elles  foi  ditto  cm  prezença  de  mim  Tabelião 
e  das  teílemunhas  ao  diante  nomeadas  que  na  efcritura  que  fe  fes  do 

Tom.  IV.  Eff  dottc 
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dotte  delia  Senhora  Donna  Seraflna  lhe  fes  a  Senhora  Donna  Cathe- 
rina  noífa  Senhora  fua  may  mercê  de  lhe  mandar  prometer  vinte  mil 
ducados  que  faó  vinte  e  dous  mil  cruzados  de  a  dez  reales  por  cruza- 

do declarando  que  Sua  Alteza  lhos  daria  e  pagaria  em  joyas  prata  e 
confertos  de  fua  peíToa  e  caza ,  e  que  todas  as  dittas  couzas  feriaó  ef- 
timadas  dentro  nefta  Villa  no  que  juftamente  valelTem  por  duas  peíToas 
que  o  entendeíTem  das  quaes  feria  huma  nomeada  por  Sua  Alteza  e  a 
outra  porelle  Senhor  Marques,  e  que  toda  avalia  que  montaíTem  pel- 
la  ditta  eftimaçaó  havia  de  fer  dotte  delia  Senhora  Donna  Serafina ,  e 
por  tal  o  mandaria  o  ditto  Senhor  Marques  receber  e  lhe  daria  carta 
de  pago  fim  e  quito  dos  maravedis  que  montaíTem  as  dittas  couzas  pa- 

ra que  foíTem  e  fejaó  os  dittos  Maravedis  dotais  ,  e  o  ditto  Senhor 
fique  obrigado  a  reftituiçaô  delles  na  maneira  e  forma    declarado  na 
ditta  efcrítura  que  foi  feita  em  Madrid  por  Rodrigo  de  Vera  efcri- 
vaõ  do  pubrico  do  numero  da  ditta  Villa  ,  e  fua  terra  a  defaíTeis  de 
Outubro  do  anno   paífado  de  noventa  e  trez  dizendo  mais  os  dittos 
Senhores  que   em  cumprimento  da  ditta  promeíTa  lhe  tem  fua  Alteza 
mandado  entregar  tantas  peíTas  de  ouro  ,  e  prata ,  pérolas  ,  e  pedra- 

ria ,   veftidos  da  ditta  Senhora  Donna  Serafina  roupa  branca   e  con- 
fertos de  fua  peíToa  e  caza  e  as  outras  couzas  eftimadas  por  feus  pre- 

ços que  montarão  vinte  e  três  mil  e  outocentos  e  doze  cruzados  e  fef- 
fehta  e  quatro  reis  de  a  dez  reales  as  quais  por  mandado  dellc  ditto 
Senhor  Marques  tem  recebido  Gafpar  de  Monte  mayor  gentil  homem 
de  fua  Camará  e  efta  delias  entregue   e  fatisfeito  pello    que  diíTeraô 
mais  os  dittos  Senhor  Marques ,  e  Senhora  Donna  Serafina   que  elles 
por efte  pubrico  inftromento  davaó  como  defeito  deraó  dcje  para  to- 

do fempre  aa  ditta  Senhora  Donna  Caterina  noíTa  Senhora  pura  e  ir- 
revogável quitação  para  ella  e  para  todos  feos  herdeiros  e  fuccííbres 

de  todos  os  vinte  três  mil  outocentos  e  doze  cruzados  e  feífenta  e  qua- 
tro reis  e  da  promeíTa  e  obrigação  que  Sua  Alteza  lhe  tem  feito  pella 

dita  efcritura  dos  dittos  vinte  mil  ducados  de  a  onze  reales  o  ducado  e 

fe  daó  delia  por  inteiramente  pagos  e  íatisfeitos  e  haó  por  boa  e  jufta 
a  eftimaçaó  e  valia  em  que  as  dittas  couzas  foraó  poftas  e  eftimadas  fera 
embargo  de  fenaó  fazer  na  forma  da  ditta  efcritura  e  de  fenaõ  nomea- 

rem por  elles  dittos  Senhores  as  peíToas  que  as  haviaó  de  avaliar  e  efti- 
mar  porque  haó  a  taxa  e  eftimaçaó  delias  por  juíla  e  igual  aíTy  e  pel- 

la maneira  em  que  foraó  entregues  ao  ditto  Gafpar  de  Monte  mayor 
que  tem  aílinado  os  róis  das  ditas  couzas  ,  e  avaliações  delias  por  feu 
mandado  dizendo  mais  o  ditto  Senhor  Marques  que   em  feu  nome  e 
de  feos  herdeiros  e  fucceíTores  ícobriguava,  como  defeito  obrigou  a 
reftituir  aa  ditta  Senhora  Donna  Serafina  ,   ou  a  feos  herdeiros  todos 
os  dittos  vinte  e  três  mil  outocentos  e  doze  cruzados  e  feífenta  e  qua- 

tro reb  cm  dinheiro  de  contado  nos  cazos  de  reftituiçaô  de  feu  dotte 
declarados  na  ditta  efcritura  feita  pello  ditto  Rodrigo  de  Vera  e  na 

forma  que  nella  fc  contem  de  que  difle  que  eftava  bem  lembrado  e  in- 
teirado ,  eem  teftemunho  de  verdade  afíim  ,  o  outorgarão  c  dcllo  man- 

darão fazer  efte  inftromento  que  o  ditto  Senhor  Marques  e  a  ditta  Se- 
nhora D.  Serafina  ambos  por  fuás  maes  aflmaraó  nefta  nota  que  eu  pu- brico 
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brico  Tabaliaõ  como  pcíToa  pubrica  eílipulante  e  aífeitante  por  folen- 
ne  eílipulaçaó  eílipuley  e  aíTeytei  em  nome  de  ília  Alteza  ,  e  mais  par- 

tes a  que  toca  e  tocar  deve  a  cílo  auzentes  fendo  a  todo  teítemimhas 
prezentes  Dom  Alonço  Pacheco  Senhor  da  Villa  de  Santiago  e  Her- 
nando  de  Vilheneda  mayordomo  do  ditto  Senhor  Marques  e  Pedro  Va- 
lhafques  de  Caílilla  feu  fecretario  ,  e  Affonço  de  Lucena  Alcaide  mor 
de  Évora  monte  fidalgo  da  Caza  do  Duque  noíTo  Senhor  e  António 
de  Abreu  efcrivaõ  de  lua  Camera  em  eíla  moradores  Francifco  Cor- 

deiro Tabelião  o  efcrevy  ,  e  eu  ditto  Francifco  Cordeiro  publico  Ta- 
baliaõ de  nottas  em  eíla  Villa  Viçoza  e  feu  termo  pelo  Duque  de  Bar- 

gança  e  de  Barcellos  noíTo  Senhor  a  fiz  tresladar  bem  e  fielmente  do 
livro  de  minhas  notas,  confertei  fobfcrevy  e  por  verdade  em  pubrico 
ailiney.  a  Lugar  do  final  publico.  t=  Francifco  Cordeiro. 

En  Nombre  deDios  amen.  Conocida  cofa  fea  a  quantos  eíle  pu- 
blico inílrumcnto  de  contrato  de  cafamiento  dotte  y  arras  vieren  como 

en  ei  ano  dei  nacimiento  de  nueílro  Senor  Jefu  Chriílo  de  mil  y  qui- 
nientos  y  noventa  y  três  anos  a  dies  y  íeis  dias  dei  mes,  de  Otubre  en 
la  Villa  de  Madrid  donde  refide  la  Corte  y  confejos  delRey  nueílro 
Seiíor  ante  my  Pvodrigo  de  Vera  eferiviano  delRey  nueílro  Senor  y 
publico  dei  numero  de  la  dicha  Villa  y  fu  tierra  eílando  en  las  cafas 
dei  Senor  Doclor  Pedro  Barvofa  dei  Confejo  de  Su  Mageílad  de  la 
Corona  de  Portugal  que  por  efpecial  comiffion  de  Su  Mageílad  afliílio 

a  efte  contrato  eílando  el  dicho  Senhor  Doc~lor  prefente  parefeio  de la  una  parte  los  Seííores  Don  Rodrigo  de  Lencaílre  dei  Confejo  de  Su 
Mageílad  ,  y  Alfonfo  de  Lucena  cavallero  de  la  cafa  dei  Excelentiílimo 
Senor  Duque  de  Bargança  y  de  Barcelos  &c.  en  nombre  y  como  pro- 

curadores de  la  SereniíTima  Senora  Dona  Catalina  hija  dei  Infante  Don 
Duarte  y  de  la  Infante  Dona  Izabel  que  Dios  aya  ,  y  de  la  otra  parte 
los  Seííores  Don  Alonfo  Pacheco  Senor  de  la  Villa  de  Santiago  ,  y  el 
Licenciado  Pereda  de  Velafco  Oydor  dei  Confejo  dei  ExcelentiíTiro 
Senor  Don  Juan  Fernandes  Pacheco  Marques  de  Villena  Duque  deEf- 
calo.ia  &c.  En  nombre  y  como  procurador  dei  dicho  Senor  Marques 
en  virtud  de  los  poderes  que  tienen  de  los  dichos  fus  partes  que  entre- 
garon  a  my  el  dicho  eferiviano  para  que  los  ponga  en  eíla  eferituray 
yo  los  puze  e  incorpore  cuyo  tenor  es  el  feguiente. 

Sepan  quantos  eíle  publico  inílromento  de  poder  y  procuracion 
baílante  vieren  como  en  el  ano  dei  nacimiento  de  nueftro  Senor  Jefu 
Chriílo  de  mil  y  quinientos  y  noventa  y  três  anos  a  los  féis  dias  dcl 
mes  deAgoílo  de  dicho  a'^o  en  Villa  Viciofa  en  los  palácios  dei  Exce- 

lentiílimo Príncipe  Don  ThcoJ.ozio  fegundo  deíle  nombre  Duque  de 
Bragança  y  de  Barcellos  condeílabl e  dcítos  Reynos  y  Seríorios  de  Por- 

tugal &c.  nuefrro  Senor  eílando  Su  Excelência  ay  prefente  ,  y  bien 
aíTy  la  muy  alta  y  ferenifima  Princefa  la  Senora  Dona  Catalina  nuellra 
Senora  fu  madre  hija  dei  Infante  Don  Duarte  y  de  la  Infante  Dona 
Izabel  que  ayan  gloria  luego  por  la  dicha  Senora  en  prefencia  de  my 
el  notário  y  de  los  teílimonios  adelante  nombrados  fuc  dicho  que  EÍ- 
Rey  nueílro  Senor  le  havia  fecho  merced  de  mandar  tratar  y  aflentar 
el  cafamiento  dei  ExcelentiíTimo  Senor  Don  Juan  Ga  (par  Fernandes  Pa- 
Tom.IV.  FíFii  checo 
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checo  Marques  de  Villena  Duque  de  Efcalona  &c.   con  la  Excelentiífi- 
ma  Sefíora  Dona  Seraíina  fu  hija  y  que  por  quanto  aora  fe  ade  hacer 
la  efcritura  dei  contrato  dei  dicho  Caíamiento  conforme  a  las  capitula- 
ciones  que  fobre  el  fe  aíTentaron  por  mandado  de  Su  Mageftad  fin  en- 
hargo  de  la  primera  delias  fer  que  dicho  Senor  Marques  fe  contentaria 
con  la  dote  de  que  Su  Mageítad  le  hiíielTe  merced  a  la  dicha  Senora  fu 
hija  y  que  no  fe  podria  pedir  mas  dote  ni  a  fus  hijos  antes  la  dicha 
Senora  Dona  Serafina  renunciaria  en  fu  favor  la  legitima  que  le  perte- 
nece  de  los  vienes  y  hafienda  que  quedaron  por  falecimiento  dei  Du- 

que Don  Juan  nueftro  Senor  que  aya  gloria  ,  y  la  que  oviera  de  aver 
por  fu  falecimiento  con  todo  Su  Altefa  por  efte  publico  inftromento 
confcituye  hafe  y  ordena  aora  fus  baftantes  procuradores  a  entrambos 
juntamente  y  a  cada  uno  deli  os  infolidum  ai  Senor  Don  Rodrigo  de 
Lencaftre  fu  primo  fobrino  delRey  nueftro  Senor  y  de  fu  Confejo, 
y  Alfonfo  de  Lucena  cavallero  de  la  Cafa  dei  Duque  nueftro  Senor 
Secretario  de  Su  Alteza  y  Alcaide  mayor  de  Evoramonte  para  que  af- 
fiftan  a  la  efcritura  dei  dicho  contrato  y  aceten  y  eftipulen  en  fu  nom- 
bre  y  por  fu  parte  todas  y  cada  una  de  las  cofas  que  por  mandado  de 
Su  Mageftad  fe  capitularan   y  bien  an  fy  para  que  en  fu  nombre  pue- 
dan  prometer  y  prometan  a  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  fu  hija  y 
ai  dicho  Seíior  Ãíarques  con  ella  viente  mil  ducados   de  dote  mas  y 
aliende  de  los  feílenta  mil  ducados  con  que  EIRey  nueftro  Senor  le 
hafe  merced  de  dotaria  con  declaracion  que  le  dará  Su  Alteza  los  di- 
chos  viente  mil  ducados  y  fe  los  pagará  en  las  joyas  plata  y  confiertos 
de  la  peribna  y  Cafa  de  la  dicha  Senora  Doíia  Serafina  que  le  parecie- 
ren  a  Su  Alteza  y  con  las  mas  declaraciones  condiciones  y  clauzulas  que 
fusren  nezefarias  y  bien  parecieren  a  los  dichos  fus  procuradores  anfy 
para  feguridad  deita  obligacion ,  y  dei  pagamiento  de  los  dichos  vien- 

te mil  ducados  ,  como  para  afegurar  la  reíiitucion  que  de  ellos  y  de 
todo  lo  de  mas  que  montarem  las  dichas  joyas  plata  ,  y  confiertos  le  ha 
de  hafer  a  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  o  a  fus  herederos  en  qual- 
quier  cazo  de  feparafion  dei  dicho  matrimonio.    Y  dixo  que  habrá  por 
bueno  firme ,  y  valedero  todo  lo  que  por  los  dichos  fus  procuradores 
o  qualquier  dellos  en  efte  cafo  fucre  hecho  dicho  prometido ,  y  obli- 
gado  en  la  forma  dcfte  inftromento  ;  porque  para  todo  les  dava  ,  co- 

mo de  hecho  dio  fu  entero  ,  y  cuinplido  poder  y  mandado   efpecial 
con  libre  y  general  adminiftrazion  en  la  mejor  forma  yrrancra  que  en 
derecho  fe  requiere  y  puede  fer  fo  obligazion  de  fus  vienes  y  renlas 
que  para  ello  obligó  ?  y  en  teílimonio  de  vcrdad  aíly  lo  otorgó  y  man- 

do hafer  efta  efcritura  que  firmo  porfu  mano  en  la  nota  de  my  el  no- 
tório fiendo  a  todo   prcfentes  por  teftigos  los  Excclentiííimos  Seíiores 

Don  Duarte  Marques  de  frcchilla  y  D.  Alexandre  fus  hijes  António 
Cordero  notário  lo  eferevy  ,   yo  António  Cordero  notário  dei  publi- 

co y  judicial  en  efta  Villa  Vicioza  y  í  li  termino  porei  Duque  nueftro 
Senor  que  efta  procuracion  hize  y  note  en  my  libro  de  notas  adonde 
por  Su  Alteza  y  teftigos  queda  otorgada  y  firmada  de)  qual  la  hize  trei- 
íadar  cc^níerte  y  fublcrcvy  y  £rmé  de  mi  publico  aguado  António  Cor- 

dero publico  jnotaiio,     Efta  bien  y  fielmente  traduzido  de  Português 

en 
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en  Caftellano  por  mi  Thomas  Gracian  Dantifco  que  por  mandado  del- 
Rey  nffeftro  Sciior  traduzgo  fus  efcreturas  y  de  fus  concejos  y  tribu- 
nales  en  Madrid  a  quinze  de  Otubre  de  mil  y  quinientos  y  nobenta  y 
três  anos.  Thomas  Gracian  Apoftolico  y  real  notário  y  efcriviano. 
Conocida  y  manifefta  cofa  fea  a  todos  quantos  eíle  publico  inftro- 
mento  de  poder  vieren  ,  como  en  el  ano  dei  nacimiento  de  nueftro  Sal- 

vador Jefu  Chrifto  de  mil  quinientos  y  nobenta  y  três  a  doze  dias  dei 
mes  de  Junio  en  la  leal  Villa  de  Eícalona  y  eftando  prezente  el  Exce- 
lentiílimo  Senor  Don  Juan  Fernandes  Gafpar  Pacheco  fegundo  defte 
nombre  Marques  de  Villena  Duque  de  Eícalona  Conde  de  Santiftevan 
y  de  Xiquena  Senor  de  lasViilas  de  Belmonte  Seron  yTijola  Tolox  y 
monda  Vayarque  y  Aldeire  y  de  los  alumbres  de  Almozarron  y  Carta- 

gena &c.  hijo  dei  Excelentiífimo  Senor  Don  Francifco  Lopes  Pache- 
co Cabrera  y  Bovadilla  primero  defte  nombre  Marques  de  Villena  y 

Mova  que  aya  gloria  y  de  la  Excelentiííima  Seííora  Doíia  Juana  Lu- 
cas de  Toledo  fus  padres  en  prezencia  de  mi  el  efcriviano  publico  y 

de  los  teftigos  infra  eferitos  dixo  que  por  quanto  EIRey  nueftro  Senor 
lc  ha  hecho  merced  de  ordenar  que  fe  café  la  Excelentifllma  Senora 
Dona  Serafina  hija  dei  Excelentiílimo  Senor  Don  Juan  Duque  deBar- 
gança  y  de  Barcelos  que  aya  gloria  y  de  la  Sereniííima  Senora  Dona 
Catalina  hija  dei  Infante  Don  Duarte  y  de  la  Infanta  Dona  Izabel  que 
Dios  aya  y  fe  an  acordado  por  mandado  de  Su  Mageftad  las  capitula- 
ciones  dei  dicho  cafamiento  que  havifto  y  entendido  delosquales  aora 
fe  ha  de  hacer  eferitura  en  forma  devida  por  tanto  por  la  prezente  di- 

xo que  hazia  y  ordenava  como  de  hecho  hizo  y  ordeno  por  fus  legíti- 
mos y  baftantes  procuradores  en  el  mejor  modo  forma  y  manera  que 

en  derecho  fe  requeria  y  lo  puede  hazer  ai  Senor  Don  Alonfo  Pache- 
co de  Gufman  Senor  de  la  Villa  de  Santiago  de  la  Torre  Cavallero  de 

la  Cafa  de  Su  Excelência  y  deudo  delia  y  preíidente  de  fu  Confejo  y 
ai  Licenciado  Francifco  Pereda  de  Velafco  Oydor  dei  dicho  fu  Confe- 

jo a  los  quales  y  a  cada  uno  dellos  injolidwn  dava  y  dio  fu  entero  y 
cumplido  poder  y  mando  efpecial  con  libre  y  general  adminiftracíon 
para  que  por  Su  Excelência  puedan  otorgar  y  otorguen  la  eferitura  o 
eferituras  que  fobre  el  contrato  dei  dicho  cafamiento  feovieren  de  ha- 

cer con  qualefquier  claufulas  y  fuerías  que  buenas  o  neceíTarias  fucren 
y  les  pareciere  para  firmeza  y  íeguridad  dei  dicho  contrato  ydeloslef- 
fenta  mil  ducados  de  dote  de  que  Su  Mageftad  ha  hecho  merced  a  la 
dicha  Senora  Dona  Serafina  ybien  aníi  de  todo  lo  de  mas  que  la  dicha 
Seiiora  Dona  Catalina  fu  Madre  le  quiíiere  dar  en  dote  y  fobre  la  ref- 
tituicion  de  toda  ella  y  para  que  la  puedan  mandar  y  prometer  veinte 
mil  ducados  de  arras  y  otorgar  y  confentir  las  de  mas  cofas  que  por 
orden  de  Su  Mageftad  fe  an  tratado  y  aíTentado  en  raçon  defte  Cafa-, 
miento  de  que  dicho  Marques  mi  Senhor  a  enterado  a  los  dichos  fus 
procuradores  y  quicre  y  es  contento  que  puedan  hacer  y  hagan  fobre 
todas  y  cada  una  de  las  cofas  pertenecientes  ai  dicho  contrato  qualef- 

quier obligaciones  general  y  efpccialmente  íin  que  las  generales  derro- 
guei! a  las  el  peei  ales  ni  por  el  contrario  por  folenes  eftipulaciones  ó 

íiíi  cilas  obligaado  a  todo  fus  rentas  y  vi  enes  muebles  yraizes  ávidos 

ypor 
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y  por  haver  aíTy  los  libres  y  patrimoniales  como  los  de  fus  maiorafgos 
en  la  forma  y  manera  que  mas  firme  y  feguro  fea  por  la  facultad  del- 
Rey  nuellro  Senor  que  para  ello  tiene  y  de  mas  deilo  para  que  pue- 
dan  pedir,  yfuplicar  a  Su  Mageílad  en  la  dicha  efcritura  o  eícrituras 
otra  confirmacion  o  confirmaciones  delia  y  delias  en  el  modo  y  mane- 

ra que   les  pareciere   renunciando  para  ello  todas   y  qualeíquier   leys 
prematicas  capitulos  de  cortes  determinaciones  y  mas  coías  que  encon- 
trario  aya  ó  pueda  aver  con  todas  las  firmefas  renunciaciones  y  penas 
que  quiíieren  ally  y  tan  culuplidamiente   como  el  dicho  Marques  mi 
Seríor  por  fu  própria  perfona  lo  pudiera  hafer  y  firmar  íi  a  todo  fue- 
ra  preíente  aunque  fean  tales  coías  que  por  derecho  o  leys  deítos  Rey- 
nos  íe  requiera  para  ellas  mas  efpecial  mandato  con  algunas  clauíulas 
que  aqui  no  fean  declaradas  porque  todas  las  á  aqui  por  eíprefas  en  la 
mayor  forma  que  pueda  fer.    Diziendo  mas  que  todo  loque  por  los 
dicíios  fus  procuradores  o  cada  uno  dellos  en  raçon  de  lo  que  dicho  es 
fuere  dicho ,  hecho  ,  firmado ,  otorgado  tratado  obligado  y  prometi- 

do  en  fu  nombre  y  de  todos  fus  herederos  y  íubceíores  lo  á  y  prome- 
te de  haver  por  bueno  y  firme  rato  grato  eílable  valedero  para  íiem- 

pre  ja  mas  con  obligacion  de  todos  los  dichos  fus  vienes  de  fulo  de- 
clarados que  por  la  dicha  facultad   de  Su  Mageílad   para  ello  obliga 

y  que  aunque  no  íea  neceífaria  otra  ratificacion  de  la  efcritura  que  los 
dichos  D.  Alonfo  Pacheco  de  Gufman  y  lecenciado  Pereda  de  Velafco 
en  virtud  deíle  poder  ande  hacer  y  hiíieren   en  fu  ncmb,re  con  todo 
eflo  para  mas  abundamiento  la  rateficará   y  aprovará  con  declaracion 
que  aunque  nó  la  ratif  que  quedará  y  quiere  que  quede  en  toda  fu  en- 
tera  fueifa  y  vigor  y  en  teílimonio  de  verdad  aníy  lo  ctorgo  y  n  ando 
hafer  efta  publica  eícritura  de  poder  que  yo  el  íciiviano  publico  acep- 
tc  y  eílipulé  como  perfcna  publica  aceptante  y  eílipulante  en  rcmbre 
de  los  auzentes  a  quien  tocar  puede  eítando  prefentes  por  teíligos  con 
el  dicho  Excelentiílimo  Senor  otorgante  aquien  yo  el  efcriviano  doy 
fé  que  conofco  los  Seno rcs  Marques  deMoya  yDon  Fernando  Pache- 

co fus  hermanos  y  el  Senor  Don  Gafpar  Pacheco  Giron  hermano  dei 
Conde  de  Montatban  fu  primo  y  lo  firmo  el  Marques ,  eyo  Juan  de 
Salinas  efcriviano  aprovado  por  Su  Mrgeflad  y  publico  en  la  dicha 
Villa  de  Eícalona  y  fu  ticrra  prezente  fui  a  lo  que  dicho  es  y  fize  mi 
íigno  en  teílimonio  de  verdad  Juan  de  Salinas  elcriviano. 

Los  quales  dichos  poderes  van  fielmente  lacados  y  concuerdan 
con  fus  originales  los  quales  los  dichos  Senoies  Don  Rodrigo  de  Len- 
caftre  yAlíbnib  de  Lucena ,  yDon  Aíloníb  Pacheco  y  el  Lecenciado 
Peíeda  de  Velafco  aceptaron  y  dellos  uzando  en  nombre  de  los  dichos 
fus  partes  dixeron  que  por  quanto  por  mandado  delRey  nueílro  Se- 

nor eíla  tratado  y  ordenado  que  placiendo  a  Dios  nueílro  Senor  el  di- 
cho Senor  Marques  D.  Juan  íe  aya  de  cafar  con  la  Excelentifíima  Sc- 

fíora  Doíía  Serafina  íbbrina  .de  Su  Mageílad  hija  de  la  dicha  Senora 
Dona  Catalina  y  dei  Excelentiílimo  Senor  Duque  deBargsmça  y  de  Bar- 

celos Don  Juan  que  aya  gloria  ,  y  fobre  el  dicho  cnfauuento  fe  hifie- 
ron  ciertas  capitulacioncs  firmadas  por  el  Senor  D.  Chrifloval  de  Mo- 

ra Comendador  mayor  de  Alcântara  dei  Confejo  de  Eftado  de  Su  Ma- 

geílad 
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geftad  y  Sumiller  de  Corpus  dei  Príncipe  nueftro  Senor  por  mandado 
y  orden  de  Su  Migeftad  y  poder  que  para  ello  tubo  dei  dicho  Senor 
Marques  por  las  quales  fueron  acordadas  y  confentidas  las  colas  fegui- 
entes  : 

Primierament3  que  Su  Mageftad  fueíTe  fervido  de  dar  a  ladicha 
Senora  Dona  Scrafina  fu  fobrina  feíTenta  mil  ducados  de  dote  en  efta 

manera  :  Viente  mil  ducados  que  el  dicho  Senor  Marques  ha  por  re- 
cevidos de  Su  Mageftad  en  íi  mifmo  afll  como  fe  le  fueran  pagados 

oy  en  efte  dia  de  contado  para  que  ayan  de  fer  y  fean  dote  de  la  dicha 
Senora  Dona  Serafina  ni  mas  ni  menos  que  íi  de  prefente  lo  recebiera 
delia  o  de  Su  Mageftad  los  quales  como  dicho  es  ha  por  recevidos  por 
raçon  de  que  el  dicho  Senhor  Marques  havia  offrecido  fervir  a  Su  Ma- 

geftad para  las  neceftidades  prefentes  con  preftarle  treinta  mil  quenta- 
les  dealumbres  e  treinta  mil  ducados  endinero  que  havia  de  tomar  a 
cenfo  íbbre  fus  vienes  y  eftado  con  facultad  que  para  ello  Su  Magef- 

tad le  mandava  dar  y  agora  Su  Mageftad  por  refpeto  defte  eafamiento 
y  para  ayuda  de  la  dicha  dote  le  ha  hecho  merced  de  remitirle  el  di- 

cho offreeimiento  y  fervicio  que  aííy  le  havia  de  hacer  con  tanto  que 
el  dicho  Senor  Marques  por  caufa  defta  remiífion  y  de  las  utilidades 
que  delias  fe  le  íiguen  aya  por  recevidos  en  fy  los  dichos  viente  mil 
ducados  por  quenta  y  en  parte  de  pago  de  la  dicha  dote  como  defde 
luego  los  dichos  fus  procuradores  en  fu  nombre  lo  reciven  y  han  por 
recevidos  para  que  verdadera  y  propriamente  fean  dote  de  la  dicha  Se- 

nora D.  Seraíina  otros  viente  mil  ducados  pagados  y  entregados  en  mil 
ducados  de  renta  y  juro  en  cada  un  ano  de  a  viente  mil  el  millar  los 
quales  Su  Mageftad  le  ha  mandado  íituar  en  las  alcavalas  y  tercias  de  la 
Ciudad  de  Alcaraz  y  í  u  partido  para  que  fean  próprios  de  ladicha  Se- 

íiora Dona  Scrafina  y  de  to.íos  fus  herederos  y  fuceíTores  de  que  fe  a 
librado  fu  Real  Cédula  fecha  en  San  Lorenço  el  Real  a  trefe  dias  def- 

te prefente  mes  de  Otubre  que  efta  refrendada  dejuan  Lopes  de  Ve- 
lafco  fu  Secretario.  La  qual  Originalmente  los  procuradores  dei  dicho 
Senor  Marques  recivieron  en  my  prefencia  y  de  los  teftigos  defta  Carta 
de  que  doy  fe  con  la  qual  fe  contentaron  y  dieron  por  contentos  de 
los  dichos  veinte  mil  ducados.  Otros  veinte  mil  ducados  en  dineros 

de  contado  que  ande  fer  pagados  ai  dicho  Senor  Marques  en  el  pri- 
mero  contrato  que  Su  Mageftad  como  Rey  de  Portugal  mandare  ha- 

cer dei  paio  dei  Braíil  por  la  manera  y  orden  declarada  en  otra  fu  Real 
Cédula  y  albalá  que  íbbre  ello  Su  Mageftad  á  mandado  paliar  que  fu 
data  es  en  Madrid  a  treinta  dias  dei  mes  de  Setiembre  paílado  defte 
prezente  ano  firmado  de  Su  Mageftad  y  refrendado  por  Juan  Albares 
Soares  fu  Secretario  de  hazienda  que  anfy  mifmo  los  procuradores  dei 
dicho  Sjiior  Marques  recivieron  en  mi  prefencia  y  de  los  teftigos  def- 

ta Carta  de  que  doy  fé. 
Con  lo  qual  íe  an  cumplido  los  dichos  feflenta  mil  ducados  de 

que  Su  Mageftad  fue  fervido  de  dotar  a  la  dicha  Senora  Dona  Serafi- 
na. Con  declaracion  que  el  dicho  Senor  Marques  fe  contentaria  con 

efta  dote  íin  poder  pedir  otra  a  la  Madre  ni  hermanos  de  la  dicha  Se- 
nora y  que  fi  ella  toda  via  fe  llevafe  a  poder  dei  dicho  Senor  Marques 

o  trás 
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otras  cofas  de  joyas  plata  y  adreços  de  fu  perfona  y  cafa  de  qualquier 
calidad  que  fuefen  el  dicho  Senor  la  receveria  tambien  por  dote  íuyo 
eílimadas  en  lo  que  juftamente  valieíTen  y  que  juntamente  dei  precio  y 
valor  delias  y  de  los  dichos  feíTenta  mil  ducados  fe  haria  carta  de  dote 
en  favor  de  la  dicha  Seííora.     Por  virtud  de  la  qual  declaracion   fue 
otro  íy  dicho  y  declarado  por  los  dichos  Seríores  Don  Rodrigo   de 
Lencaftre  y  Alfbnib  de  Lucena  en  nombre  de  la  dicha  Senora  Dona 
Catalina  que  íin  enbargo  de  alfy  eftar  ordenado  por  Su  Mageftad  que 
dicho  Seiíor  Marques  no  pueda  pedir  otra  dote  a  la  dicha  Senora  D. 
Catalina  ni  a  fus  hijos,  mas  de  tan  folamente  laque  Su  Mageftad  fue 
fervido  de  dar  a  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  lu  hija  ,  aora  es  con- 

tenta de  dotaria  como  por  la  prefente  ellos  en  fu  nombre  la  dotan  por 
lo  menos  en  veinte  mil  ducados  en  joyas  plata  y  adreços  de  fu  perfo- 

na y  cafa  para  que  toda  la  dicha  dote  afy  la  que  Su  Mageftad  le  ha 
hecho  merced  como  la  que  la  dicha  Senora  Dona  Catalina  le  quiere 
dar  y  dá  haga  fuma  de  odienta  mil  ducados  con  declaracion  que  todas 
las  dichas  cofas  que  aífy  ade  dar  y  diere  a  la  dicha  Senora  fu  hija  an- 

de fer  y  fean  eftimadas  en  Villa  Viciofa  en  lo  que  juftamiente  valieren 
por  dos  perfonas  que  lo  entiendan  la  una  puefta  y  nombrada  por  la 
dicha  Senora  Doiía  Catalina  y  la  otra  por  el  dicho  Senor  Marques  y 
toda  la  valor  que  montaren  por  la  dicha  talfacion    y  eftimacion  ade 
fer  y  fera  dote  de  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  y  por  tal  lo  recivira 
el  dicho  Senor  Marques  yledará  carta  de  pago  yfin  y  quito  de  lacan- 
tidad  de  maravedis  que  montarem  las  dichas  cofas  para  que  los  dichos 
maravedis  fean  dotales  y  el  Senor  Marques  quede  obligado  a  la  refti- 
tuicion  dellos  en  la  maneia  y  forma  que  adelante  irá    declarado  íin 
que  áya  nezecidad  de  juftiíicar  en  otra  manera  ia  entrega  y  eftimacion 
de  las  dichas  cofas  mas  que  por  la  dicha  Carta  de  pago. 

Item  todas  las  dichas  partes  en  los  dichos  nombrcs  dixeron  que 
anfy  mi  Imo  fue  aífcntado  y  acordado  por  orden  de  Su  Mageftad  con 
el  dicho  Senor  Marques  que  en  qualquier  caio  por  donde  efte  matri- 

monio fe  venga  a  dilfolber  y  apartar  le  aya  de  hafer  y  le  hara  reftittii- 
cion  de  toda  la  dicha  dote  a  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  o  a  íus  he- 
rederos  enefta  manera. 

De  los  primieros  veinte  mil  ducados  que  Su  Mageftad  le  dá  en 
dote  que  fon  los  que   dicho   Senor  Marques    ha  por  recevidos  en  íi 
mifmo  por  la  raçon  de  la  remiífion  que  Su  Mageftad  le  ha  hecho  dei 
ofrecimiento  que  hizo  de  fervir  a  Su  Mageftad  con  los  dichos  treinta 
mil  quintales  de  alumbres  y  treinta  mil   ducados  que  para  ello  havia 
de  tomar  a  Cenfo  como   efta   dicho  haran  el  dicho  Senor  Marques  ó 

fus  herederos  reftitucion'  a  la  dicha  Senora  o  a  fus  herederos   en   di- 
neros  de  contado    y  de  los  otros  veinte  mil  ducados  de  que   Su  Ma- 

geftad le  ha  hecho  merced  enjuro  les  haran  la  rcftituicion  en  el  mifmo 
juro  cftando  en  pie  y  nó  lo  eftando  fe  la  haran  en  dincros  conforme 
ai  precio  que  cl  mifmo  juro  fuena  que  fon  veinte  mil  ducados.    Yde 
los  otros  veinte  mil  ducados  de  que  Su  Mageftad   le  haze  merced  y 
que  le  manda  pagar  en  el  primer  contrato  dei  paio  dei  Brazil  le  haran 
otro  fy  la  rcftituicion  en  dineros  de  contado  íi  cl  dicho  Marques  ai  ti- 

enipo 
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empo  de  la  diflblbicion  dei  matrimonio  los  ubiere  ya  cobrado.  Y  íi- 
endo  caio  que  ai  tiempo  de  la  íeparacion  dei  matrimonio  aun  no  los 
aya  cobrado  en  eíle  caio  cumpliran  el  dicho  Senor  Marques  0  lus  he- 
rederos  con  bolvcr  el  dicho  Albalá  y  los  de  mas  recaudos  que  en  raçon 
dello  afta  entonces  íe  hubicrcn  facado  para  que  la  dicha  Senora  o  lus 
herederos  puedan  por  lu  cuenta  procurar  la  dicha  cobrança.  Y  enti- 
endeíe  que  cumpliran  el  dicho  Senor  Marques  ó  fus  herederos  en  eíle 
calo  con  lo  fulo  dicho  aviendofe  hecho  por  fu  parte  haíla  entonces 
las  deligencias  necefiarias  para  cobrar  los  dichos  veinte  mil  ducados  y 
de  otra  manera  nó  y  de  los  veinte  mil  ducados  que  la  Senora  D.  Cata- 
lina  ade  dar  a  la  dicha  Senora  íu  hija  en  joyas  plata  y  adreços  y  de 
toda  la  íumma  de  maravedis  que  mas  montaren  las  dichas  coías  por  la 
taíTa  y  eílimacion  que  delias  íe  hade  hafer  en  la  manera  lufo  declara- 

da le  haran  otro  fy  reílitucion  en  dineros  de  contado  ala  dicha  Seno- 
ra Dona  Serafna  o  a  fus  herederos  y  no  en  la  dichas  joyas  platas  y 

adreços  aunque  íe  hallen  en  pie  ni  en  otra  cofa  alguna  fino  en  dineros 
como  dicho  es  en  tal  forma  que  quede  enteramente  pagada  de  toda 
la  dicha  dote  fin  diminuicion  alguna. 

Difiendo  mas  los  dichos  Senores  Don  Alonfo  Pacheco  y  el  Li- 
cenciado Percda  de  Velaíco  que  el  dicho  Senor  Marques  es  contento 

de  íe  obligar  y  ellos  en  íu  nombre  y  de  fus  herederos  le  obligan  a  ref- 
tituir  a  la  dicha  Senora  o  a  fus  herederos  teda  la  dicha  dote  como  di- 

cho es  y  cípecialmente  les  dichos  veinte  mil  ducados  que  ha  porrece- 
vidos  en  íy  per  la  manera  de  fuío  declarada  fin  que  en  tiempo  alguno 
puedan  decir  que  no  los  recevio  ni  le  fueron  pagados  y  fin  enbargo 
de  las  leys  que  dicen  que  no  valga  la  obligacion  de  refíituir  la  dote  que 
íe  prometio  y  no  íe  pago  y  entrego  com  eífeto  por  quanto  el  dicho 
Senor  Marques  realmente  eíta  pagado  y  entregado  de  los  dichos  vein- 

te mil  ducados  por  la  remiífion  dei  dicho  enpreftido  y  por  el  benefi- 
cio que  recibe  en  nó  tomar  a  cenío  para  el  los  dichos  treinta  mil  du- 

cados íobre  íu  eftado  como  los  ubiera  de  tomar  aviendolos  depreítar 
aSu  Mageíiad. 

Y  dixeron  mas  todos  los  fuío  dichos :  y  otro  fy  fea  capitulado 
que  la  dicha  refàtucion  de  toda  la  dicha  dotefehará  dentro  de  un  ano 
que  fera  contado  dei  dia  de  la  íeparacion  dei  matrimonio  y  que  em 
quanto  no  íe  reílituyere  realmente  y  con  efteclo  le  pagaran  el  dicho 
Senor  Marques  o  fus  herederos  a  la  dicha  Senora  o  a  fus  herederos  de 

reditos  en  cada  un  ano  por  interes  jufto  y  legitimo  todos  los  marave- 
dis que  con  la  dicha  dote  fc  pudieran  comprar  de  juro  a  quatorze  el 

milhar  yque  de  mas  de  lo  fuzo  dicho  fe  á  acordado  y  capitulado  que 
la  dicha  Senora  Dona  Serafina  renunciaria  liis  legitimas  paterna  y  ma- 

terna en  lavor  de  la  dicha  Senora  Dona  Catalina  íu  Madre  para  que 
pudiefe  diíponer  libremente  de  lo  que  a  las  dichas  legitimas  puede  per- 
tenecer  y  que  deíde  luego  daria  fin  y  quito  delias  por  reípeclo  de  lo 
que  la  dicha  Senora  D.  Catalina  fu  madre  lequilicfe  dar,  y  dela  dote 
de  que  Su  Magefiad  le  haze  merced  y  por  quitar  de  todas  las  occaílo- 
nes  de  peíadumbres  que  partijas  y  fus  dependências  de  íuyo  pueden 
traer ;  diziendo  mas  que  la  dicha  Senora  D.  Serafina  tiene  ya  hecha  la 
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renunciacion  de  las  dichas  legitimas  por  una  publica  efcritura  que  lue- 
go  preíentaron  y  fue  leída  y  vifta  en  preíencia  de  mi  el  dicho  eícriva- 
no  y  teftigos  !a  qual  parecia  fer  fecha  ante  António  Cordero  publico 
notário  en  Villa  Vicioza  a  los  íeis  dias  dei  mes  de  Agoíta  deite  prefen- 
te  ano  y  íiendo  aíli  leída  la  dicha  eícritura  y  renunciacion  de  legitimas 
en  ella  fecha  ,  todos  los  fufo  dichos  dixieron  que  la  loavan   aprova- 
ban  ,  y  de  nuevo  la  ratificavan  y  aceptavan  ,  como  de  hecho  la  aproba- 
ron  y  ratificaron  y  aceptaron  eu  nombre  de  fus  conítituyentes  por  la 
parte  y  manera  que  les  toca  y  tocar  puede  en  la  mejor  forma  que  en 
derecho  puede  fer  y  haver  lugar.     Y  dixeron  mas  que  otro  íi  fue  ca- 

pitulado que  el  dicho  Senor  Marques  dará  en  cada  un  ano  a  la  dicha 
Senora  Doiia  Seraíina  durante  el  matrimonio  três  mil  ducados  para  fu 
recamara  pagados  por  los  tercios  dei  ano  para  lo  que  ella  quiziere  íin 
que  en  ningun  tiempo  fe  le  pueda  a  ella  ni  a  fus  heredcros  pedir  quen- 
ta  dellos  en  todo  ni  en  parte  ,  y  aunque  diíTolbiendofe  el  matrimo- 

nio fe  hallen  en  pie  todos  o  parte  dellos  íin  fer  gaílados  por  qualqui- 
era  manera  que  eito  acaefca  ande  fer  fuyos  y  de  fus  herederos ,  que- 

dando íiempre  obligacion  como  hade  quedar  ai  dicho  Senor  Marques 
de  fuftentar  las  cargas  dei  matrimonio  conforme  ai  linaje  grandeza  y 
dignidad  de  ambos  íin  que  la  dicha  Senora  D.  Seraíina  tenga  obliga- 

cion de  veftirfe  ni  de  fuílentar  fus  criadas  deitas  três  mil  ducados  de 

renta  en  cada  un  ano  ni  hafer  otra  cola  dellos  mas  que  lo  que  quifiere, 
por  virtud  de  la  qual  capitulacion  los  dichos  Senores  D.  Aloníb  Pa- 

checo y  el  Licenciado  Pereda  de  Velafco  dixeron  que  dicho  Senor  Mar- 
ques es  contento  y  ellos  lo  fon  en  fu  nombre  que  la  dicha  Senora  aya 

los  dichos  três  mil  ducados  en  cada  un  ano  durante  el  matrimonio  de 
las  rentas  de  fu  ducado  de  Eícalona  pagados  por  los  tercios  dei  ano  fín 
falta  ni  diminuicion  alguna  por  la  perfona  que  ccbrare  las  dichas   ren- 

tas a  la  qual  el  dicho  Senor  Marques  manda  y  encarga  que  fus  Conta- 
dores recivan  y  paíTen  en  quenta  lo  que  afy  pagare  a  la  dicha  Senora 

por  Cédulas  de  la  mifma  Senora  firmadas  de  fu  mano  o  de  quicn  fu 
poder  para  ello  ubiere  hafta  la  dicha  fuma  de  três  mil  ducados  ai  ano 
como  dicho  es. 

Diíiendo  mas  los  fufos  dichos  que  fue  otro  fy  aíTcntado  y  acor- 
dado que  todo  lo  que  fe  adquiere  por  el  dicho  Senor  Marques  y  por 

la  dicha  Senora  Dona  Seraíina  durante  el  matrimonio  ande  fer  vienes 
partibles  entre  ellos  conforme  a  las  leys  de  eitos  Reynos. 

Y  que  fue  otro  fy  acordado  que  el  dicho  Senor  Marques  aya  de 
dar  y  de  a  la  dicha  Senora  D.  Seraíina  veinte  mil  ducados  de  arras  para 
que  la  vença  y  gane  en  todos  los  cafos  conforme  a  las  Leys  deitas  Rey- 

nos y  que  en  quanto  el  dicho  Senhor  o  fus  herederos  no  pagaren  las 
dichas  arras  en  qualquier  cafo  de  diífolbicion  defte  matrimonio  les  pa- 
garan  otro  fy  a  la  dicha  Senora  o  a  fus  herederos  de  reditos  en  cada 
11  n  ano  por  interes  juíta  y  legitimo  todos  los  maravedis  que  con  los 
dichos  veinte  mil  ducados  de  arras  fe  podicran  comprar  de  juro  a  ra- 

•  fon  de  quatorze  pormillar  como  eíta  dicho  fobre  la  reftituícion  de  la 
dote;  por  virtud  de  la  qual  capitulacion  dixeron  los  dichos  Senores 
D.  Aionfo  y  el  Licenciado  Pereda  de  Velafco  que  ellos  en  nombre  dei dicho 
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dicho  Seríor  Marques  y  de  fus  heredéros  prometian  a  la  dicha  Senora 
y  a  fus  heredéros  las  dichas  arras  y  reditos  delias  en  la  forma  que  di- 

cho es.  Diíiendo  mas  que  fue  aníy  mi  fino  capitulado  que  dicho  Se- 
íior Marques  ferlalaria  a  la  dicha  Senora  D.  Serafina  una  buena  Villa 

en  fu  citado  con  fu  jurifdicion  donde  refida  en  cafo  que  quede  viuda 
con  três  mil  ducados  de  renta  ai  ano  durante  fu  vindes  fituados  todos 

en  la  dicha  Villa  o  la  parte  que  dellos  cupiere  en  ella  y  lo  de  mas  *en 
otro  lugar  o  lugares  cerca  de  la  dicha  Villa  íin  que  en  eitos  três  mil 
ducados  entre  ni  aya  de  entrar  cofa  alguna  de  los  reditos  que  fe  le  an- 

de pagar  en  quanto  nó  fe  hiíiere  reítituicion  de  la  dote  y  arras  como 
dicho  es  ,  por  virtud  de  la  qual  capitulacion  los  dichos  Senores  Don 
Alo  tifo  Pacheco  y  el  Licenciado  Pereda  de  Velafco  dixieron  y  decla- 
raron  que  el  dicho  Seslor  Marques  fenalava  y  ellos  en  fu  nombre  fe- 
nalaron  a  la  dicha  Senora  por  la  facultad  y  licencia  que  para  ello  tiene 
delRey  nueítro  Senor  la  fu  Villa  de  Almorox  que  es  en  fu  Ducado 
de  Efcalona  en  efte  Reyno  de  Toledo  con  todo  fu  diítrito  termino  y 
jurifdicion  alta  y  baxa  mero  e  mixto  império  Caltillo  ,  Fortaleza,  y 
Cala  y  todo  lo  de  mas  aíTy  como  el  la  tiene  y  le  pertenece  para  que  íl 
la  dicha  Senora  quedare  viuda  con  hijos  ,  o  íin  ellos  mientras  durare 
fu  viudes  pueda  refidir  enella  y  latenga  y  poíTea  como  fuya  y  toda  la 
jurifdicion  delia  y  mas  cofas  de  lufo  declaradas  y  juntamente  con  ellas 
los  dichos  três  mil  ducados  de  renta  ai  ano  ,  los  quales  dixeron  quel 
dicho  Senor  Marques  les  fituaba  y  ellos  en  fu  nombre  le  ubieron  por 
fituados  en  todas  las  rentas  que  el  tiene  en  la  dicha  Villa  de  Almorox 
y  en  todas  las  dei  dicho  Ducado  de  Efcalona  para  que  por  fus  officiales 
de  la  dicha  Senora  y  perfonas  que  fu  poder  ubiercn  cobre  y  aya  por 
las  dichas  rentas  y  por  lo  mejor  parado  delias  en  cada  un  ano  todos  los 
dichos  três  mil  ducados  de  renta  fin  falta  ni  diminucion  alguna  mien- 

tras durare  fu  viudes  como  dicho  es  por  maneia  que  hafta  que  la  di- 
cha Senora  los  cobre  y  fea  enteramente  pagada  dellos  no  puedan  ni 

podran  los  Duques  fus  fubceífores  que  por  el  tiempo  adelante  fueren 
recivir  ni  haver  cofa  alguna  de  todas  las  dichas  rentas. 

Difiendo  mas  los  fulo  dichos  que  fue  otro  fy  acordado  y  capi- 
tulado que  quedando  la  dicha  Senora  viuda  con  hijo  o  hija  nicto  o 

nicta  fuceíror  delosEítados  y  Cafa  dei  dicho  Senor  Marques  ella  ten- 
ga  el  govierno  dellos  y  delia  entera  y  cumplidamente  mientras  el  dicho 
íucefor  hijo  o  hija  nieto  o  nieta  fuyos  mientras  no  tubieren  hedad 
para  los  bien  governar. 

Y  que  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  podra  traer  coníigo  las  cria- 
das que  le  pareciere  nece-farias  para  fu  fervicio  y  que  afy  a  eítas  quella 

traxiere  como  a  las  de  mas  que  por  el  tiempo  adelante  la  fervicren  fe- 
ra el  dicho  Senor  Marques  obligado  a  pagar  fu  fervicio  o  a  dotar  las 

que  ubieren  de  cnf-.r  ,  y  quiriendofe  las  criadas  que  la  dicha  Senora  tra- 
xere  o  alguna  delias  bolverfe  para  fu  tierra  lerá  el  dicho  Senor  Mar- 

ques obligado  a  embiarlas  alia  a  fu  cofia  pagandolas  primero  fu  fer- 
vicio. 

Y  que  fue  otro  fi  acordado  que  cl  dicho  Senor  Marques  haria 
las  obligaciones  neceíTarias  y  fe  ganarian  las  facultades  que  combinielcn 
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afTy  para  obligar  fus  eftados  a  todo  lo  fuíb  dicho  como  para  derrogacio- 
nes  de  lasleys  que  en  todo  o  en  parte  hiíieirea  contradicion  a  alguna 
de  las  cozas  aíi  acordadas  y  que  las  efcrituras  fe  harian  a  contento  de  los 
Letrados  de  la  dicha  Senora.  Por  virtud  de  la  qual  Capitulacion  fe 
ubo  y  ganó  a  pedimiento  y  inftancia  dei  dicho  Senhor  Marques  una 
facultad  delRey  nuefr.ro  Seíior  para  firmefa  de  todo  lo  fufo  dicho  que 
adelante  irá  incorporada. 

Y  que  otro  fy  fue  acordado  que  la  dicha  Senora  Dona  Seraíina 
fe  le  entregará  ai  dicho  Seíior  Marques  en  Villa  Vicioza  o  en  otro  lu- 

gar nafta  Badajos. 
Diíiendome  mas  los  dichos  Senores  D.  Alonfo  Pacheco  y  el  Le- 

cenciado  Pereda  de  Velafco  que  ellos  en  virtud  dei  puder  que  tienen 
dei  dicho  Seíior  Marques  heran  contentos  en  fu  nombre  de  confentir 
aprovar  y  rateficar  como  de  hecho  confentieron  aprovaron  y  ratefka- 
ron  todas  y  cada  una  de  las  cofas  de  fuíb  en  efta  efcritura  expreífas 
contenidas  y  declaradas  en  fabor  de  la  dicha  Senora  Doíia  Serafina  y 
de  fus  herederos  con  todas  las  claufulas  promeífas  y  obligaciones  que 
pueden  aífegurar  el  cumplimiento  de  todo  lo  fufo  dicho  aunque  aqui 
nó  fean  expreífas   ni  declaradas  y  para  todo    lo  cumplir  y  mantener 
obligaron  e  ypotecaron  general  y  efpecialmente  íin  que  las  obligacio- 

nes y  ypotecas  generales  deita   efcritura  derroguen    las  efpeciaíes   ni 
por  el  contrario    todos   los  vienes  muebles  y  raizes  dei  dicho  Seíior 
Marques  afy  los  havidos  como  los  por  haver  aífy  los  libres  v  patrimo- 
niales  como  los  de  fus  Mayorafgos  y  eftados  con  todas  fus  Villas  Caf- 
tillos  derechos  y  tributos  y  rentas  efpecialmente  Ia  dicha  Villa  deAl- 
morox  y  el  dicho  Ducado  de  Efcalona  con  todas  fus  rentas  y  como  le 
pertenece  ;  uzando  para  efto  y  para  todo  lo  de  mas  en  efta  efcritura 
contemdo  de  la  dicha  facultad  Real  en  la  mejor  forma  que  lo  pueden 
hafer  de  mancra  que  las  dichas  obligaciones  e  ypotecas  ayan  de  parar 
y  paren  prejuiíio  ai  dicho  Seíior  Marques  y  a  fus  fubceífóres   en  todo 
lo  que  fuerc  mencfter  para  realmente  y  con  effe&o  fe  cumplir  y  hacer 
con  la  dicha  Senora  D.  Seraíina  y  fus  herederos  todo  lo  contenido  en 
efta  efcritura  y  efto  íin  enbargo  dequalefquier  leys  y  prematicas  deftos 
Reinos  y  de  derecho  comum  que  encontrario  aya  o  pueda  haver  y  íin 
enbargo  de  las  leys  que  difen  que  generales  derrogacionos  de  leys  no 
valgan  y  íin  enbargo  de  Ias  inftituiciones  bocaciones  y  vinculos  de  los 
dichos  mayorafgos  y  eftados,  calidad  ,  ycondicion  de  los  vienes  dellos. 
Y  otro  fy  íin  enbargo  de  que  las  dichas  arras  excedan  o  exceder  pue- 
dan  la  dezima  de  los  vienes  dei  dicho  Scnor  Marques  ,  y  íin  enbargo 
de  qualquicra  dcfeclo  de  hecho  o  de  derecho  nulidad  o  impedimiento 
que  por  qualquicra  manera   impida   retarde  o  embargue  la  validad  y 
firmefa  de  todo  lo  contenido  en  efta  efcritura  o  de  alguna  parte  delio, 
porque  todo  lo  renunciaron  en  nonbre  dei  dicho  Seíior  Marques  y  de 
fus  herederos  y  fuceífores  y  prometieron  de  lo  cumplir  guardar  y  man- 

tener enteramente  íin  que  encontrario  puedan  decir  o  alegar  cofa  al- 
guna en  juiíio  o  fuera  dei,  antes  quieren  que  fobre  cllo  le  fea  dene- 
gada toda  audiência    y  aftion  y  dixieron  qucl  dicho  Seíior  Marques 

y  ílis  herederos  y  fubceífóres  reíponderan  por  todo  lo  contenido  en 

efta 
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cfta  efcritura  y  fus  dependências  ante  los  Alcaides  de  la  Cafa  y  Corte 
de  Su  Mageftad  y  ante  otros  qualefquier  juefes  ante  quicn  la  dicha  Se- 
fíora  o  fus  herederos  los  quiíleren  demandar  y  pedir  judicia  para  le 
qual  renunciaron  los  juefes  de  fu   fuero   y  los  que  por  privilegio   lo 
pucdcn  pertcnccer  diciendo  mas  que  fuplican  ai  Rey  nueftro  Senor 
en  nombre  dei  dicho  Senor  Marques  que  de  mas  de  la  dicha  facultad 
que  Su  Mageftad  ha  mandado  paffar  para   fírmefa  y  fegurança  defte 
contrato  ,  fea  fervido  de  confírmarle  y  aprovarle  con  todas  las  derro- 
gaciones  de  leys  de  qualefquier  cofas  que  encontrario  aya  o  pueda  ha- 

ver y  que  fon  contentos  que  defpues  de  ávida  la  dicha  confirmacion 
de  Su  Mageftad  fe  pueda  nuevamente  haver  otra  y  quantas  fuercn  me- 
nefter  fin  que  fea  neceíTario  llamar  ni   fitar  para  ello  ai  dicho  Senor 
Marques  ni  a  fus  herederos  o  fubceíTores  porque  en  fu  nombre  defde 
agora   para  entonzes   dan  y  an  por  dado  fu  confentimiento  baftantes 
para  que  fe  ganen  todas  las  dichas  confirmaciones.     Con  declaracion 
que  efta  efcritura  tendra  entera  fuerfa  y  vigor  aunque  no  fe  ganen  ni 
fe  pida  la  dicha  confirmacion  por  quanto  todo  fe  hafe  en  virtud  de  la 
facultad  de  Su  Mageftad  y  haviendofe  aiguna  confirmacion  de  nuevo 
lerá  tolamente  para   anadir  fuerfa   a  ruerfas  y  para  mayor  abundami- 
ento  y  promcticron  que  el  dicho  Senor  Marques  rateficara  dentro  de 
ocho  dias  cfta  efcritura  fegun  y  como  en  ella  fe  condene  declarando 
que  aunque  no  la  ratifique  ade  quedar  y  queda  en  toda  fuerfa  y  vigor 
por  quanto  la  dicha  ratificacicn  no  fe  requierc  porque  fea  neceífaria  y 
fe  hadc  hafcr  lblamente  para  mayor  cautela  y  feguridad  y  en  teftimo- 
nio  deverdad  anfy  lo  otorgaron  todo  y  lo  acetaron  cada  uno  de  los 
fufo  dichos  en  nombre  de  fus  partes  obligandolas  firme  y  eficafuiente, 
a  fu  entero  y  feguro  cumplimiento  afy  como  fe  fobre  todo  y  cada  co- 
fa  ubiera  havido  fentencias  difinitivas  paíTadas  en  coza  julgada.    Y  di- 
xicron  y  entregaron   a  my  el  dicho  eferiviano  la  dicha  facultad  Real 
en  virtud  de  que  hafen  y  otorgan  efta  efcritura  para  que  faque  delia 
un  treslado  y  lo  ponga  y  encorpore  en  ella  y  yo  el  prezente  eicriva- 
no  la  faque  pufe  e  incorpore  cuyo  tenor  es  el  feguiente. 

Don  Felipe  por  Ia  gracia  de  Dios  Rey  de  Caftilla  de  Leon  de 
Aragon  de  las  dos  Cecilias  dejerufalem  de  Portugal  de  Navarra  de  Gra- 

nada de  Toledo  de  Valência  de  Galiíia  de  Mallorca  de  Sevilla  de  Cer- 
dena  de  Córdova  de  Corcega  de  Murcia  de  Jaen  de  los  Algarbcs  de 
iMgefira  de  Gibraltar  de  las  Islãs  de  Canária  de  las  índias  Oricntales  y 
Occidentales  yslas  y  tierra  firme  dei  mar  oceano  Archiduque  de  Auf- 
tria  Duque  de  Borgofía  y  de  Bravante  y  de  Milan  Conde  Alpurg  de 
Mandes  y  deTirol  y  de  Barcelona  Senor  de  Vifcaya  y  de  Molina  &c. 
Por  quanto  haviendo  yo  ordenado  que  vos  Juan  Fernandes  Pacheco 
Duque  de  Efcaloua  mi  primo  os  ayais  de  cafar  y  cafeis  fegun  orden 
de  la  Santa  Madre  Igleíia  con  Dona  Seraf  na  mi  fobrina  hija  de  Don 
Juan  Duque  de  Bergança  y  de  Barcellos  ya  difunto  my  mui  caro  y 
mui  amado  primo  y  delaDuqueza  D.  Catalina  fu  muger  mi  muy  ca- 

ra y  mui  amada  prima  he  tenido  porvien  de  hafcr  merced  a  Ia  dicha 
Dona  Serafina  my  fobrina  para  ayuda  de  fu  dote  de  feflenta  mil  duca- 

dos que  monta  veinte  y  dos  quentos  y  quinientos  mil  maravedis  paga- 
dos 
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dos  en  efta  manera ;  veinte  mil  ducados  deles  treinta  mil  que  remi- 

timos ai  dicho  Duque  con  los  qualcs  havia  ofrecido  fervirnos  prcíia- 
dos  para  ayuda  a  las  neceífidades  prefentes  y  otros  veinte  mil  ducados 
enjuro  de  a  veinte  mil  el  millar  de  que  le  mandaremos  defpachar  nu- 
eftra  Carta  de  privilegio  en  forma  ,  y  los  veinte  mil  ducados  reftantes 
en  un  arbitrio  en  la  Corona  de  Portugal  de  que  anfy  mifmo  le  manda- 

remos dar  las  proviíiones  neceííarias  yporvueítra  parte  nos  ha  fido  hc- 
cha  relacion  entre  otras  cofas  que  en  raçon  dei  dicho  cafamiento  fe 
an  alfentado  y  capitulado  es  que  vos  ayais  de  obligar  y  ypotecar  gene- 

ral y  efpecialmente  todos  los  vienes  que  ai  preziente  teneis  y  adclante 
tubieredes  muebles  yraizes  aíTy  libres  y  patrimoniales  como  losdevu- 
eftros  eítados  y  mayoraígos  Villas  Lugares  Caftillos  rentas  derechos 
tributos  dequalquier  fuerte  y  calidad  que  fean  a  la  reftituicion  y  paga 
de  los  dichos  fellenta  mil  ducados  de  que  aíTy  hazemos  merced  a  la 
dicha  Doiía  Serafina  mi  fobrina  y  de  todo  lo  de  mas  que  la  dicha  D. 
Cataiina  my  prima  fu  madre  le  diere  en  dote,  y  de  veinte  mil  duca- 

dos que  vos  le  haveis  prometido  en  arras  y  para  que  en  difolbiendofe 
el  dicho  matrimonio  por  qualquier  caio  fe  aya  de  pagar  reditos  de  la 
dicha  dotte  y  arras  a  raçon  de  a  quatorze  mil  el  millar  en  quanto  no 
fe  pagare  la  fuerte  principal  y  para  que  podais  fenalar  y  dar  una  bue- 
na  Villa  de  las  de  vueftro  eftado  con  três  mil  ducados  de  renta  ai  ano 

y  toda  fu  jurifdicion  Civil  y  Criminal  alta  vaxa  mero  mifto  Império 
con  todo  lo  que  en  ella  tubieredes  afly  como  a  vos  os  pertenece  para 
que  quedando  la  dicha  Dona  Serafina  mi  fobrina  viuda  con  hijes  oíin 
cllos  los  tenga  y  aya  todo  en  quanto  durare  fu  viudes  con  los  dichos 
três  mil  ducados  de  renta  ai  ano  fituados  en  la  dicha  Villa  todos  o  la 

parte  dellos  que  en  ella  cupieren  y  lo  de  mas  en  otro  lugar  o  lugares 
vueítros  que  mas  cerca  eftubieren  de  la  dicha  Villa  yque  ayais  de  cen- 
fentir  y  prometer  que  quedando  viuda  la  dicha  Dona  Serafina  mi  fo- 

brina con  hijo  o  hija  nieto ,  o  nicta  vueftro  fuceílbr  en  vueftra  caía  y 
cftados  ella  tenga  entera  y  cumplidamente  el  govierno  dellos  mientras 
el  dicho  fucelFor  hijo  o  hija  nieto  ,  o  nieta  vueftro  y  fuyo  nó  tubieren 
hedad  para  los  bien  governar  fuplicandonos  fuefemos  fervido  de  daros 
licencia  y  facultad  para  ello  no  enbargante  el  dicho  vueftro  eftado  y 
mayorafgos  y  qualefquier  clauzulas  vínculos  y  condiciones  dellos  y  que 
los  dichos  veinte  mil  ducados  de  arras  excedan  de  la  decima  parte  de 
vucftros  bienes  libres  y  para  que  para  firmeza  y  feguridad  de  todo  lo 
fufo  dicho  y  de  lo  de  mas  en  que  ubi credes  confertado  y  confertaredes 
fobre  cl  contrato  dei  dicho  cafamiento  dote  y  arras  y  fus  dependências 

y  colas  a  el  pertenecientes  y  que  fueren  declaradas  en  la  eferitura  o  ef- 
crituras  que  dei  fe  hande  hazer  podais  poner  y  pongais  en  ella  qua- 

lefquier claufulas  condiciones  y  penas  que  os  pareciere  o  como  la  nu- 
eftra  mercede  fueCe  ,  nos  acatando  lo  fufo  dicho  y  porque  el  dicho 

cafamiento  aya  cfeclo  y  por  el  mucho  deudo  que  cemigo  tiene  la  di- 
cha Dona  Serafina  mi  fobrina  lo  avemos  tenido  porvien  y  por  la  pre- 

fente  de  nueftro  próprio  moru  y  cierta  ciência  y  poderio  Real  abfolu- 
to  de  que  en  efta  parte  queremos  uzar  y  uzamos  como  Rey  y  Senor 
natural  no  reconociente  íuperior  en  lo  temporal  damos  licencia  y  fa- cultad 
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cultad  a  vos  el  dicho  D.  Juan  Fernandes  Pacheco  Duque  de  Efcalona 
para  que  obligando  pri meramente  a  la  reftitucion  y  paga  de  la  dicha 
dote  y  arras  los  vienes  libres  y  patrimonialcs  que  ai  prezente  tencis  y 
adelante  tubieredes  por  fi  aquellos  nó  baftaren  por  la  parte  que  de  mas 
de  los  dichos  vienes  libres  fueren  menefter  podais  obligar  e  ypotecar 
los  vienes  de  los  dichos  vueftros  eftados  y  mayorafgos  ,  Villas  ,  Luga- 

res ,  Caftillos ,  rentas  ,  derechos ,  tributos  ,  y  todas  las  de  mas  cofas 
de  qualquier  fuerte  y  condicion  que  fean  y  a  falta  de  vienes  libres  po- 

dais haier  la  dicha  obligaíion  e  ypoteca  de  los  vienes  de  los  dichos  vu- 
eítros eílados  y  mayorafgos  por  todos  los  dichos  feíTenta  mil  ducados 

de  que  yo  hago  merced  a  la  dicha  D.  Seraíina  mi  fobrina  para  íu  dote 
y  a  todo  lo  de  mas  que  la  dicha  D.  Catalina  mi  prima  le  diere  en  dote 
y  a  los  dichos  veinte  mil  ducados  de  arras  que  montan  ílete  quentos  y 
quinientos  mil  maravedis  ypara  que  fuecediendo  ai  caio  de  diíblberfe 
el  dicho  matrimonio  por  qualquier  caufa  leayan  decorrer  y  corran  ea 
cada  un  ano  a  la  dicha  D.  Seraíina  mi  lbbrina  o  a  íus  herederos  el  ti- 
empo  que  no  fe  le  reftituyere  la  dicha  dote  y  arras  los  reditos  y  cenfo 
de  todo  ello  o  de  la  parte  que  fe  le  dexare  de  reftituir  a  raçon  dequa- 
torze  mil  maravedis  el  millar  y  fe  puedan  cobrar  y  cobren  de  Ias  ren- 

tas de  los  dichos  vueítros  eílados  y  mayorafgos  y  anfy  miímo  os  da- 
mos licencia  y  íaeultad  para  que  podais  fenalar  a  la  dicha  D.  Seraíina 

mi  fobrina  una  buena  Villa  de  las  dei  dicho  vueftro  eftado  con  três 

mil  ducados  de  renta  ai  ano  y  toda  fu  jurifdicion  Civil  y  Criminal  al- 
ta y  vaxa  mero  rnifto  Império  y  con  todo  lo  que  en  ella  tubieredes  afli 

como  avos  ospertenece  para  que  quedando  ella  viuda  con  hijos  ó  fia 
ellos  lo  tenga  y  aya  todo  en  quanto  durare  fu  vindes  con  los  dichos 
três  mil  ducados  de  renta  ai  ano  fituados  en  la  dicha  Villa  todos ,  o 
la  parte  que  en  ella  cupicre  y  lo  de  mas  en  otro  lugar  o  lugares  vuef- 
tros  que  mas  cerca  eftuvieren  de  la  dicha  Villa  y  para  que  podais  con- 
fentir  y  prometer  que  quedando  viuda  la  dicha  D.  Seraíina  mi  fobri- 

na con  hijo  o  hija  ,  nieto  o  nieta  vueftro  fuceíTor  envueftra  cafa  y  ef- 
tados ella  tenga  entera  y  cumplidamente  el  govierno  de  la  dicha  caía 

y  eftados  mientras  el  dicho  vueftro  fuceífor  hijo  o  hija  ,  nieto  o  nieta 
vueftro  mientras  nó  tubieren  hedad  para  los  bien  governar  y  fobre  to- 

do lo  fufo  dicho  y  cada  cofa  y  parte  dello  podais  otorgar  las  efçritú- 
ras  que  para  fu  firmeza  y  validacion  fueren  neceflarias  de  fe  haíer  las 
qnales  nós  por  la  prezente  confirmamos  toamos  y  aprobamos  c  ynter- 
ponemos  a  ellas  y  a  cada  una  delias  nueftra  autoridad  Real  y  queremos 
y  man  .Íamos  que  valgan  y  fean  firmes  y  valederas  en  quanto  fueren 
conformes  y  no  excedieren  ni  paífaren  de  lo  contenido  en  efta  nueftra 
faculta  d  yanft  mifmo  para  que  fobre  todo  lo  de  mas  enque  os  aveis 
confertado  y  confertareies  en  raçon  dei  dicho  contrato  deCafamiento 
dote  y  arras  y  fus  dependências  y  cofas  a  el  pertenecientes  y  que  fue- 

ren declaradas  en  las  dichas  eferituras  podais  poner  y  pongais  en  elias 
qualefquier  clauzulas  condiciones  y  penas  que  os  parecieren  todo  ello 
noenbargante  los  dichos  vueftros  eftados  y  mayorafgos  y  qualefquier 
claululas  vínculos  y  condiciones  dellos  de  qualquier  manera  vigor  c 
effe&o  y  miniiterio  que  fja  y  nó  cnbargante  que  los  dichos  veinte  mil 

ducados 
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ducados  de  arras  excedan  de  la  decima  parte  de  vueftros  bienes  libres 
y  qualefquier  fueros  y  derechos  uzos  y  cofeumbres  eípeciales  y  genera- 
les  fechos  en  Cortes  y  fuera  delias  que  en  contrario  de  lo  íuíò  dicho 
ícan  o  Ter  puedaa  y  fin  enbargo  de  las  leys  que  dicen  que  nó  valga  la 
general  derrogacion  de  las  leys  que  para  en  quanto  a  eito  toca  nós  dif- 
peníamos  con  todo  ello  y  lo  abrogamos  y  derogamos  caíamos ,  y  anu- 

lamos y  damos  por  ninguno  y  de  ningun  valor  y  efeclo  quedando  en 
fu  fuerfa  y  vigor  para  en  lo  de  mas  adelante  y  para  los  efetos  fufo  di- 
chos  y  nó  para  otro  alguno  apartamos  y  dividimos  de  los  dichos  vu- 

eftros eítados  y  mayoralgos  y  de  las  clau fulas  vínculos  y  condiciones 
dellos  los  vienes  y  rentas  que  a  lo  fufo  dicho  obligaredes  y  los  haze- 
mos  libres  no  obligados,  ni  fubjetos  a  vinculo  ni  reítitucion  alguna, 
con  tanto  que  íean  vueftros  próprios  y  de  los  dichos  vueftros  eítados 
y  mayorafgos  porque  nueítra  intencion  y  boluntad  no  es  de  prejudicar 
en  ello  a  nueítra  Corona  Real  ni  a  otro  tercero  alguno  que  nó  fea 
de  los  llamados  a  ellos.  Y  mandamos  a  nueítro  eferiviano  o  eícrivia- 

nos  ante  quien  paiaren  las  clcrituras  que  cerca  de  lo  fulo  dicho  fe  hi- 
íieren  que  encorpore  en  ellas  el  treslado  deita  facultad  para  que  en- 
tonces  y  en  todo  tiempo  fe  guarde  y  cumpla  lo  en  ella  contenido  y  a 
los  dei  nueítro  Coníejo  Preíidcntes  y  Oidores  de  las  nueftras  audiên- 

cias Alcaides  alguaziles  de  nueítra  Cafa  y  Corte  y  Chancelaria  y  otros 
qualefquier  nucftros  juefes  y  juítieias  de  nueítros  Reynos  y  Senorios 
que  guarden  y  cumplan  y  hagan  guardar  y  cumplir  eíta  nueítra  Car- 

ta y  lo  en  ella  contenido  de  lo  qual  hade  tomar  la  raçon  Pedro  da 
Contreras  nueítro  Criado.  Dada  en  San  Lorenço  a  veinte  y  uno  de 
Júlio  de  mil  y  quinientos  y  noventa  y  três  anos. 

YO  ELREY. 

Yo  Juan  Bafques  de  Salafar  Secretario  dclRey  nueítro  Senor  la  fize 
eferivir  por  fu  mandado.  El  Lecenciado  Rodrigo  Vafques  Arze ,  el 
Licenciado  Guardiola  ,  el  Licenciado  Juan  Gomes  ,  el  Do£tor  Amei- 
queta  regiítrada  Gaípar  Arnào  Canciller  Gafpar  Arnao  ,  tomo  la  ra~ 
çon  Pedro  de  Contreras. 

El  qual  dicho  treslado  de  la  dicha  facultiid  Real  de  fufo  incor- 
porada fe  corrigio  y  confertó  con  fu  Original  que  bolvy  di  y  entregue 

ai  dicho  Sciíer  Alfonço  de  Lucena  en  nombre  de  la  dicha  Seíiora  D. 
Catalina  de  que  doy  fe.  Y  declararon  los  dichos  Senores  D.  Alonço 
Pacheco  y  el  Lecenciado  Pereda  de  Velafco  que  el  dicho  Senor  Mar- 

ques y  elíos  en  íu  nombre  obligan  c  ypotecan  fus  eítados  y  mayoraf- 
gos general  y  efpccialmente  como  dicho  es  a  todo  lo  contenido  en  ef- 

ta  eferitura  conforme  a  la  dicha  facultad  Real  que  es  para  que  a  filta 
de  los  vienes  libres  y  patrimoniales  los  de  los  dichos  fus  eítados  y  ma- 

yoralgos quedan  obligados  e  ypotecados  para  entero  cumplimiento 
d:  todo  lo  fufo  dicho  en  firmeza  de  lo  qual  otorgaron  la  prezLMitc  ef- 

eritura que  yo  el  dicho  eferiviano  acepte  y  eítipule  como  períbna  pu- 
blica eítipulante  y  aceptante  en  nombre  de  todos  y  cada  uno  deaquel- 

los  a  quien  toca  o  tocar  puede  y  lo  íirmaron  de  fus  nombres  a  los  qua- les 
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Ics  doy  fe  conofco  fiendo  a  tcdo  lo  íiiíb  dicho  prezentes  por  teftinos 
cl  dicho  Senor  Do&or  Pedro  Barboza  y  anfi  mifmo  fueron  tcíligos 
António  Conca  de  Acoíla  Agente  dei  Excelentiííimo  Duque  de  Bre- 
gança  en  cita  Corte  y  Alexandre  de  Avieíb  Cavallero  dei  habito  de 
Chrifto  eftantes  en  cfta  Coite  los  quales  dichos  tcíligos  tanbicn  lo  fir- 
maròn  de  íits  nombres.  ts  Don  Rodrigo  de  Lencaítre.  ts  Don  Alonço 
Pacheco.  1=2  Alíbnço  de  Lucena,  tr  El  Licenciado  Pereda  de  Velafco. 
Pedro  Barbofa.  c=  pafTó  ante  my  Rodrigo  de  Vera ,  va  teftado  hij  deí- 
de  luego  le  ohligaron  no  vala.  Yo  Rodrigo  de  Vera  eferivano  del- 
Rey  nueftro  Senor  y  publico  dei  numero  de  la  Villa  de  Madrid  y  íu 
ti  erra  prezente  fuy  a  lo  que  de  my  le  haze  mencion  y  lo  figne.  Lugar 
do  final  publico  en  teftimonio  deverdad.     Rodrigo  de  Vera. 

Nos  los  eferivanos  públicos  dei  numero  de  la  Villa  de  Madrid  cer- 
tificamos y  damos  fe  que  Rodrigo  de  Vera  ,  de  que  yendo  afinada  y 

firmada  la  eferitura  de  fu  figno  conocida  es  eferivano  publico  dei  nu- 
mero de  cila  Villa  de  Madrid  y  a  fus  eferituras  y  autos  es  dado  y  fe 

dá  enteia  fe  y  credito  como  a  autos  y  eferituras  hechas  ante  tal  eícri- 
vano publico  fiel  e  legal  y  de  contadoria  en  fe  de  lo  qual  lo  fignamos 

de  nueftros  fignos  y  firmamos  denueílros  nombres  en  Madrid  envien- 
te  y  dos  de  GcTubre  de  mil  e  quinientos  y  noventa  y  três  anos.  Lugar 
publico  en  teftimonio  de  verdad.  Andres  de  Herrera  eferivano  publi- 

co.   Lugar  publico  en  teftimonio  deverdad  Diego  Roman. 
En  la  muy  noble  y  leal  Villa  de  Efcalona  eftando  dentro  de  los 

Alcaçares  y  fortalefa  delia  que  fon  dei  Excelentiííimo  Don  Juan  Fer- 
nandes Gafpar  Pacheco  Marques  de  Villena  Duque  de  Efcalona  Con- 

de de  SantifteVan  e  deXiquena  Senor  de  las  Villas  de  Velmonte  Seron 
e  Tixola  Tolox  y  Monda  Vayarque  y  Aldeire  y  de  los  alumbres  de  ai- 
macairon  y  Cartagena  &c   y  eftando  prezente  el  dicho  Excelentiííimo 
Marques  my  Senor  por  Juan  de  Salinas  Eferivano   aprovado  por  Su 
Mageftad  y  publico  en  la  dicha  Villa  y  lugares  de  fu  tierra  enviente 
y  três  dias  dei  mez  de  Oclubre  dei  ano  dei  nafeimiento  de  nueftro  Sal- 

vador Jeíus  Chi  ifto  *de  mil  e  quinientos  y  noventa  y  três  en  prezença 
de  los  tcíligos  abaxo  nombrados  lei  a  fu  excelência  de  verbo  adverbum 
la  eicritura  dei  contrato  de  Cafamiento  dote  y  arras  de  Su  Excelência 
con  Ia  Excelentiflima  Senora  D.  Serafina  fecha  y  otorgada  en  la  Villa 
de  Madrid  por  cl  Senor  Don  Rodrigo  de  Lencaftre  e  Alfonfo  de  Lu- 

cena en  nombre  y  como  procuradores  de  la  Seriniífima  Senora  Doiía 
Catalina  y  por  Don  Aloníb  Pacheco  y  el  Lecenciado  Pereda  de  Velaf- 
co  en  nombre  y  como  procuradores  de  el  dicho  Marques  mi  Senor  de 
a  féis  dias  defte  prezente  mes  que  paio  perante  Rodrigo  de  Vera  Ef- 

erivano de  Su  Mageftad   y  publico   en  la  dicha  Villa   de  Madrid  de 
quien  parece  eftar  íignada  e  firmada  y  otro  fy  lei  de  verbo  adverbum 
los  poderes  y  renunciacion  de  legitimas  otorgada  por  la  dicha  Senora 
Dona  Serafina  y  lafacultad  Real  e  alvalaes  de  Su  Mageftad  de  que  en 
la  dicha  eferitura  fe  hacc  mencion  y  aviendolo  todo  lcido  y fiendo  en- 

tendido   por  el  dicho  Marques   mi   Senor  luego  Su  Excelência  dixo 
que  era  verdad  que  por  orden  e  mandado  de  Su  Mageftad  fe  hav;an 
hecho  íbbre  efte  Cafamiento  las  Capituíacicnes  en  cita  eicritura  cou- 
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tenidas  que  fueron  tratadas  y  acordadas  con  fus  Excelências  firmadas 
porei  Senor  Don  Chriftoval  de  Mora  Comendador  mayor  de  Alcânta- 

ra delConfejo  deEftado  de  Su  Mageítad  porefpecial  poder  que  para 
ello  tenia  dei  dicho  Marques  mi  Senor  las  quales  eran  de  la  fuítancia 
declarada  enladicha  efcritura,  eque  los  dichos  Don  Alonfo  yLecen- 
ciado  Pereda  lo  otorgaron  y  coníentiei  on  en  fu  nombre  por  fu  poder 
baftante  que  para  ello  tenian  en  virtud  de  la  dicha  facultad  Real  que 
a  fu  inftancia  y  pidimiento  para  ello  fe  ganó  de  Su  Mageítad  ,  e  que 
con  todo  eíTo  para  mayor  feguridad  e  íirmela  de  todas  las  cofas  en  fu 
nombre  contenidas  e  pormetidas  por  la  dicha  efcritura  fu  Excelência 
las  otorgava  confentia  y  permetia  e  ratificava  de  nuevo  en  la  mejor 
forma  que  en  derecho  fe  requiere  y  puede  fer  y  es  contento  en  fu 
nombre  e  de  todos  fus  herederos  e  fubceíTores  que  todas  y  cada  una 
de  las  dichas  cofas  fe  guarden  y  cumplan  enteramente  fin  falta  ni  di- 
minucion  alguna  aíTy  y  tan  perfeitamente  como  íi  la  dicha  efcritura 
fuera  luego  quando  fue  hecha  confentida  e  otorgada  por  Su  Excelên- 

cia en  perfona  e  firmada  de  fu  nombre  e  mejor  fe  mejor  puede  fer  e 
como  fi  todo  lo  en  ella  contenido  fuera  de  nuevo  confirmado  una  y 
muchas  vezes  por  Su  Mageítad  y  jufgado  por  fentencias  pafiadas  en 
cozajufgada  eeíto  con  todas  las  mandas  donaciones  condiciones  clau- 
zulas  declaraciones  penas  obligaciones  e  ypotecas  generales  e  eipccia- 
les  y  todo  lo  de  mas  que  en  la  dicha  efcritura  fe  contiene  porque  to- 

do Su  Excelência  dixo  lo  á  e  dá  por  bueno  como  cozas  hechas  e  otor- 
gadas  de  fu  voluntad  y  mandamiento  y  prometio  que  en  ningun  tiem- 
po  vendran  el  ni  fus  herederos  o  fubcefores  contra  ello  en  parte  ni 
en  todo  por  iy  ni  por  otros  en  juicio  ni  fuera  dei  y  viniendo  quiere 
que  les  fea  denegada  toda  audiência  y  accion  hafta  que  realmente  y 
con  effeclo  todo  lo  contenido  en  la  dicha  efcritura  fe  cumpla  entera- 

mente con  la  dicha  Senora  Dona  Serafina  y  fus  herederos  y  declaro 
mas  Su  Excelência  que  aun  que  el  poder  que  dio  a  los  dichos  Don 
Alonfo  Pacheco  y  Lecenciado  Pereda  de  Velafco  para  otorgar  la  ef- 

critura dei  dicho  contrato  en  fu  nombre  ,  e  obligar  ai  cumplimiento  y 
feguridad  delia  todos  fus  vienes  y  eítados  que  fe  otorgó  en  efta  Villa 
perante  mi  dicho  Efcrivano  a  los  doze  de  Junio  paífado  de  eíte  pre- 
zente  aiio  dixo  y  declaro  que  ellos  lo  harian  aíi  por  facultad  que  Su 
Excelência  para  ello  tenia  delRey  nueítro  Senor  con  todo  eíTo  decla- 

ra aora  que  la  dicha  facultad  nó  era  facada  aun  que  ya  eítava  concedi- 
da ai  ticmpo  que  fe  otorgo  el  dicho  poder  y  defpues  fe  hifo  por  el  Se- 

cretario Juan  Vafques  de  Salafar  a  los  viente  y  uno  de  Júlio  deite  di- 
cho ano  que  es  la  que  va  inferta  y  tresladada  en  la  dicha  efcritura  e  en 

teítimonio  de  verdad  afy  lo  otorgo  y  firmo  de  fu  mano  fiendo  teíti- 
gos  los  Senores  Don  Hernando  Pacheco  Comendador  de  a  Uríon  y  D. 
Gabriel  Pacheco  de  Toledo  hermanos  de  Su  Excelência  e  Albar  Lo- 

pes de  Toledo  fu  Contador  y  Secretario  y  yo  el  dicho  efcrivano  doi 
fe  conofco  ai  dicho  Marques  mi  Senor  otorgante  que  en  my  regiítro 
firmo ,  el  Marques  ,  paífó  ante  my  Juan  de  Salinas  efcrivano.  E  yo 
Juan  de  Salinas  efcrivano  aprobado  por  Su  Mageítad  y  publico  en  la 
dicha  Villa  de  Efcalona  y  fu  ticrra  fui  prefente  a  lo  que  dicho  es  e 

lize 
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ííze  mi  ílgno  en  teftimonio  de  verdad.     Lugar  publico.    Juan  de  Sali- 

Jt> 

nas. 
Yo  Rodrigo  de  Vera  eferivano  de  Su  Mageftad  publico  dei  nu- 
mero de  la  Villa  de  Madrid  certifico  y  doi  fe  que  Juan  de  Salinas  cu- 

yo  figno  e  fubfcriciones  el  de  arriba  es  eferivano  publico  de  la  Villa 
de  Efcalona  como  fe  nombra  y  a  las  eferituras  y  autos  que  ante  el  an 
paliado  ypafan  feá  dado  y  da  entera  fe  e  credito  enjuizo  yfuera  dei 
porque  le  conofeo  hecho  en  Madrid  a  dos  dias  dei  mes  de  Noviembre 
dequinientos  y  noventa  y  três  anos.  Lugar  publico  en  teftimonio  de 
verei  a  d.    Rodrigo  de  Vera. 

Ttftamento  da  Senhora  D.  Serafina ,  Marqueza  de  Vilhena ,  man* 

aada  de  Roma  a  copia  a  Senhora  D.  Catharina  pelo  Marquez 

Jhu  marido ,  de  quem  Jaú  as  notas.  Efiá  no  Cartório  da 
Ca/a  de  Bragança ,  donde  o  copiey. 

rp  N  nombre  de  la  Santiflima  Trinidad  Padre  Hijo  ,  i  Efpirito  Santo  Num.  2  27. 
JTLí  un  Dios  verdadero  que  en  Trinidad   de  perfonas  ,  i  unidad  de       *       160? 

eíTencia  bive  i  reina  íin  fin.     YoDona  Seraíina  Marqueía  de  Vilhena,  '         '" 
muger  dei  Marques  D.  Juan  mi  Senor  hija  ligitima  de  Don  Juan  Du- 

que de  Bragança  ,  i  de  la  Senora  Doría  Catalina  mi  Senora  eftando  fa- 
na dei  cuerpo  ,  i  en  mi  libre  juicio  ,  i  quiriendo  prevenir  a  los  cafos 

inciertos  de  enfermedades  ,  i  peligros ,  que  pueden ,  i  luelen  apretar, 
i  no  dar  efpacio  ai  difeurfo  ,  i  deliberacion  que  fe  requiere  para  difpo- 
ner  las  colas  de  mayor  importância  a  gloria  de  Dios  nueftro  Seííor  i 
de  la  Virgen  Maria  i  para  defeargo  de  mi  conciencia  ,  i  bien  de  mi 
anima  :  hago  i  otorgo  mi  teítamento  en  la  forma  que  fe  íigue. 

Prímeramente  creo  ,  i  confieílb  verdaderamente  i  firmemente  la 
Santa  fe  Católica  ,  como  la  tiene  ,  i  cre  i  confieíia ,  i  declara  la  Santa 

Madre  Iglefia  Romana  y  en  ella  ,   i  por  ella  protefto  bivir ,  i  morii* 
como  católica  criítiana  ,  i  pido  ,  i  fuplico  a  Jefu  Criílo  mi  Dios  ,  i 
Senor  porcuya  fangre  preciofa  fui  redimida,  no  permita ,  que  los  in- 

finitos mentos  de  fu  paílion  ,  i  muerte  pierdan  en  mi  fu  valor  ,  i  efi- 
cácia ,  i  me  focerra  con  fu  gracia  ,  i  caridad  ,  y  para  que  prevalefea 

contra  mis  enemigos  fpirituales  ,  i  libre  de  fus  tentaciones  ,  i  lazos, 
merezea  alcançar  el  fin  para  que  fui  criada ,  i  goçar  de  fu  bienaventu- 
ranza  eterna  ,  i  a  la  fiempre  Virgen  ,  i  Madre  de  Dios  nueílra  Senora  i 
ai  Santo  Angel  de  mi  guarda ,  i  a  los  Santos  S.  Juan  Bautiíla ,  Santa 
Sarafina  ,  S.  Francilco  ,  S.  António ,  i  S.  Pedro  ,  i  S.  Pablo  mis  aboga- 
dos  intercedan  por  mi  en  el  riguroíb  tribunal  de  la  Julticia  de  Dios  en 
cuja  prefencia ,  no  ai  obra  ni  peníamiento  que  tenga  la  devida  pureza 
para  que  fegun  fu  infinita  miíericordia  ,  me  mitifique  i  falve. 

Iten  mando  que  quando  lca  nueítro  Senor  fervido  de  UcvarmeCi.npliofe  y  d?pofitofe 

defta  vida  mi  cuerpo  fea  pucílo  en  abito  dei  Senor  S.  Francifco   i  cne"Saí't4Cíal'a' 
cima  dei  fe  lc  vifta  el  de  nuefrra  Seíiora  de  la  Concecion  ,  que  delde 
aora  pido  de  limoíha  ,  i  fc  depofite  en  la  parte,  i  lugar  que  el  Marques 
mi  Senor  i  mui  amado  marido  pareciere,  i  cuando  aya  Opcrtúnidad', 
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i  Su  E.  Io  ordene  fe  lleve  a  fepultar  en  el  monafterio  dei  Parral  de  Se- 
gobia  en  el  entierro  donde  efta  fepultado  el  Maeftre  Don  Juan  Pa- 

checo ,  i  algunos  Ssnores  defta  Cala  ,  i  fe  ponga  en  la  Capiíla  raayor 
dei  dicho  Monafterio  en  la  parte  ,  i  lugar  que  ai  Marques  mi  Serior  le 
pareciere  decente ,  i  quiero ,  i  ordeno  que  el  dicho  depoíito  i  entier- 

ro fe  haga  fin  pompa  ,  ni  aparato  de  oftentacion  ,  i  aun  que  en  todas 
las  cofas  es  mi  voluntad  fujeta  a  la  de  Su  E.  i  nefta  como  en  las  de 
mas  me  fujeto  a  ella.  Suplico  a  Su  E.  por  el  buen  exemplo ,  i  por 
otras  caufas  graves,  mande  fe  cumpla  en  efto  loque  tengo  ordenado, 
i  con  el  mefmo  afeto  ,  i  encarecimiento  pido  ,  i  fuplico  a  Su  E.  que 
elija  la  parte  i  lugar  de  mi  entierro  donde  Su  E.  oviere  de  mandar  fe- 

pultar fu  cuerpo  ,  para  que  defcanfen  nueftros  cuerpos  en  la  mifma 
union  que  tienen  los  ânimos  en  la  vida. 

Y  mando  que  el  dia  que  yo  faleciere  fe  viftan  nueve  mugeres 
pobres ,  i  fe  den  a  cada  una  dos  rcales  de  limofna  i  aíli  mifmo  fe  vif- 

tan doce  ombres  ,  que  lleven  hachas  encendidas  acompanando  mi  cu- 
erpo a  la  parte  donde  oviere  de  depofitarfe  ,  i  fe  les  de  la  mifma  li- 

mofna que  a  las  mugeres  ,  i  fe  den  de  mas  deitas  obras  treinta  i  três  li- 
mofnas  en  la  cantidad  que  pareciere  a  mis  teftamentarios ,  ai  mefmo 
arbitrio  fean  los  veftidos  de  los  pobres. 

CtanpUopf.  Yten  mando  que  el  dia  de  mi  falecimiento  ,  i  los  nueve  dias  fe- 
guientes  ,  fe  digan  por  mi  anima  las  miílas  de  requien  ,  que  fe  pudie- 

Biofe  el  m-venano  3?  re:i  decir  en  el  pueblo  donde  muriere  ,  i  en  fu  comarca,  en  lo  qual 
reaUs  cada  dia.  fuplico  ,  i  encargo  ai  Marques  mi  Serior  mande  fe  ponga  cuidado  ,  i 

deligencia  poíJible  como  en  cofa  que  tanto  importa. 
Dixeronfe  mas  As  ca-  Yten  mando ,  que  luego  que  yo  muriere  con  toda  brevedad  fe 
Tovemúo™^  €"  Cl  c*e  av*ío  ̂ e  m*  mucrte  cn  las  Igleíias ,  i  Conventos  de  Frailes  ,  i  Mon- 

jas, i  de  la  Compania  dejefus,  i  otras  cafas  de  Religion  de  losEfta- 
dos  dei  Marques  mi  Serior  i  mios ,  i  en  las  otras  Jglcílas  i  Conventos 
de  fuera  dellos  que  el  Marques  mi  Senor  fabe  que  foi  devota  para 
que  me  encomienden  con  todas  veras  a  Dios  nueftro  Senor  i  en  las  par- 

tes que  Su  E.  pareciere  fe  haga  alguna  limofna  ,  i  particularmente 
quiero  ,  i  ordeno  que  fe  de  avifo  en  el  Monafterio  de  frailes  de  S.  Fran- 
eifco  dei  lugar  de  Cadahalfo ,  a  los  cuales  pido  ,  i  ruego  diçan  miila 
por  mi  anima  los  nueve  primeros  dias  contados  defde  el  dia  que  fe  les 
diere  noticia  de  mi  muerte,  i  los  meímos  dias  me  digan  el  ofcio  de 
difuntos ,  i  aqucllos  dias  mando  fe  les  de  de  comer ,  i  la  limofna  que 
ai  Marques  mi  Senor  pareciere. 

fíd»fe  dicho  ias  ratcnç  Y  mando  que  fe  digan  por  mi  anima  trece  mil  miíTas  de  requien 
mi/  je  arriba,  y  eftan  con  fús  refponfos  ai  fin  dela  niiíTa  ,  i  fe  pague  la  limofna  a  eoftumbra- 
™"^        (Kcr  ejUsàz  ,  i  fuplico,  i  encargo  ai  Marques  mi  Senor  las  mande  repartir  en 

lasTgleíias  ,  i  Conventos  donde  entendierc  ande  dczirfe  con  mas  bre- 
vedad ,  y  mande  fe  pague  la  limofna  acoftumbrada. 

Bfian  mandadas  deTjr,  Yten  mando  le  digan  per  el  anima  dei  Duque  D.  Juan  mi  Serior 
1  mi  padre  mil  mhTas. 

yífWi  Yten  mando  fe  digan  por  cl  anima  de  mi  Senora   la  Marquefa 
Doría  Juana  otras  mil  miíTas}  aun  que   fu  Santa  vida,  i  heróicas  vir 
tuues  me  feguraa  que  no  a  mencíler  cíle  ,  ni  otro  fufragio  ?  i  qu c 

el 
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el  fuyo  mi  ade  fer  mui  importante  delante  dei  acatamento  deDios. 

Ytcn  mando  fe  digan  por  las  animas  dei  purgario  mas  folas  i  mas  Ta  efldn  dichas. 
neceílitadas  trecientas  miílas. 

Yten  mando  fe  digan  por  las  períbnas  a  quien  yo  trago  algun  Hanfe  mandado  deiir, 

cargo ,  i  obligacion  de  que  me  aya  olvidado  ,  ó  no  tenga  noticia  tre- 
cientas mi  lias. 

Yten  mando  que  qualquier  memorial  que  pareciere  firmado  de  M>  /<?  hwvo. 
mi  mano  en  que  declare  algunas  deudas  que  deva  ,  ó  defcargos  que 
quiera  fe  hagan ,  ó  ordene  coías  que  fe  ayan  de  cumplir  fea  ávido  por 
parte  de  mi  teftamento  ,  i  como  tal  fe  guarde  ,  i  cumpla  ,  i  execute 
aunque  no  tenga  folemnidad  inítrumento  publico  ,  ni  teíligos  de  íu 
otorgamiento. 

Yten  mando  ,  que  fi  yo  reftare  deviendo  algunos  maravedis  âc  CumpHrafe  y  bafa 

colas  que  por  mi  mandado   fe  ayan  comprado,   ó  que  yo  deva    Por^Xw  ha  P4reçida cualquiera  otra  via  ,    que  parezca  fer  obligatoria  aunque  en  el  foro 
efterior  no  fe  me  puedan  pedir  fepaguen,  i  fe  fatisfagan  mui  cumpli- 
damcntc  fobre  lo  cual  encargo  las  conciencias  a  mis  teftamcntarios ,  i 
les  fuplico  defcarguen  la  mia. 

Yten  mando   fe  lleve  a  la  Senora  Dona  Caterina  un  brinco  de  Cnmplirafr, 

mis  joyas  elque  mandare  el  Marques  mi  Seííor  que  fuplico  a  Su  Alte- 
za traiga  por  feriai  dei  amor ,  i  reverencia   que  la  tengo ,    i  e  tenido 

aunque  conozea  quanto  ha  de  laftimar  a  Su  Alteza  ver  cofa  que  con- 
tinuamente le  defpierte  la  memoria  de  mi. 

Yten  mando  ai  Seííor  D.  Alexandre  mi  ermano  una  prenda  mia,  CumpUraft. 
laque  ai  Marques  mi  Seííor  le  pareciere  en  feital  dei  grande  amor  que 
1c  tengo  ,  i  paia  que  tenga  recuerdo  de  mi  alma. 

Yten  mando  a  Dona  Luifa  de  Melo  monja  profeíTa  en  el  Monaf-  CumpHrafe, 
terio  deEfperanza  de  Villaviciofa  treinta  ducados. 

Ytcn  mando  a  Luciana  Evangelifta  monja  profeíTa  en  el  monaíle-  làem, 
rio  delas  Chagas  de Villavicioza  treinta  ducados. 

Yten  mando  a  Dofía  Juliana  de  M^ndoça  mi  Camarera  mayor  Remittfe  <*  Efiala»* 

mil  ducados  enmueftra  dei  amor  que  le  tengo,  i  agradecimiento  de{rara   1He  ***20  Je 

fervicio  que  me  ha  hecho  los  cuales  mando  fe  leden  íi  ai  tiempo  que ct 'n'p  a' 
yo  muriere  no  oviere  tomado  citado  ,  porque  íi  lo  oviere  tomado ,  y 
le  abre  ayudado  fegun  la  dilpoíicion  dei  tiempo ,  amor ,  i  obligacion 
que  le  tengo. 

Yten  mando  ferepartan  entre  Anica ,  i  otras  mis  criadas  treçien- CumpHrafe, 
tos  ducados  a  arbítrio  dei  Marques  mi  Senor  que  fabe  mi  voluntad  , 
i  podra  conforme  a  ella  dar  a  cada  una  loque  lc  pareciere ,  i  lespido, 
i  ruego  me  perdonen  que  yo  quiíiera  alargarme  con  ellas  mucho  mas, 
i  poncr  todas  en  eílado  de  mi  mano ,  i  les  dexar  con  que  poderio  ha- 
ecr ,  fi  no  fuera  forçofo  acudir  a  otras  obligaciones  mas  percifas. 

Yten  mando  a  las  mandas  forçolas  dos  ducados  íi  los  pidiercn  ,  Idem, 
i  les  excluyo  de  cualquier  derecho  que  puedan  tener  ,  i  per  tender  a  las 
mandas  inciertas  que  quedaren  en  efte  mi  teftamento  ,   i  quiero  ,  i  or- 

deno que  íi  en  alguna  manda  fe  hallare  incertidumbre  la  cantidad  delia 
ayan  mis  crederos  como  íl  la  tal  manda  no  fe  uviera  hecho. 

Yten  manio  que  el  remanente  dei  quinto  de  mis  bienes  fe  entre- 

gue 
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guc  ai  Marques  mi  Senor  para  que  dei  haga  Su  E.  lo  que  tenemos  co- 

municado,  ifi  hecho,  i  cumplido  aquello  todavia  quedare  alguna  co- 
fa  dei  dicho  quinto  ,  íiiplico  a  Su  E.  lo  convierta  en  obras  pias  dei 
fervicio  de  nueílro  Senor  de  la  manera  que  de  mi  lo  tiene  entendi- 

do ,  i  quiero  i  ordeno  que  no  fe  le  pueda  pedir  cuenta  fi  lo  cumple , 
ó  no ,  i  que  no  íea  obligado  a  daria  a  perfona  alguna  ,  i  en  caio  que 
leparezca  no  cumplirlo,  le  mando  el  dicho  quinto  para  que  lo  aya  li- 
bremente  para  íi  mil  mo ,  i  le  íuplico ,  i  encargo  por  el  amor  que  le 
tengo  mueftre  el  que  me  á  tenido  ,  i  tiene  en  acordarfe  de  mi  para  ha- 
zerme  encomendar  íiempre  a  Nueftro  Senor  i  no  para  laítimarfe  de  mi 
falta,  pues  quedando  bivo  Su  E.  que  es  mi  mayor  confuelo  ,  no  ha- 
re  yo  falta  a  la  crianza  de  nueftros  hijos  que  es  la  cofa  dei  mundo  que 
me  pudiera  poner  en  cuidado  ,  i  la  que  ímtiere  S.  E.  reparara  Dios  Nu- 

eílro Senor  con  hazer  a  nueftros  hijos  tales  que  leimiten  ,  i  parezcan. 
Yten  es  mi  voluntad  de  mejorar  en  el  tercio  de  mis  bienes  a 

aquel ,  o  a  aquellos  de  mis  hijos  ,  o  hijas  ,  que  el  Marques  mi  Senor 
fenalare  ,  i  le  dexo  libre  facultad  que  por  contrato  entre  vivos  ,  o  por 
ultima  voluntad  como  mejor  le  pariciere  ,  pueda  fenalar ,  y  fenale  la 
perlbna  ,  ó  periònas  ,  que  ovieren  de  haver  la  dicha  mejora  i  pueda 
rebocar  el  nombramiento  que  hiziere ,  i  hazerle  de  nuevo  todas  cuan- 
tas  vezes  fuere  fervido  ,  como  quien  tiene  entendida  mi  voluntad  ,  i 
la  cuinplira  como  yo  la  pudiera  encaminar  íiendo  biva  ,  i  prefente  la 
cual  es  que  ayan  la  dicha  mejora  los  que  mas  obedientes  fueren  a  Su 
E.  acuyo  arbítrio  ,  i  libre  voluntad  dexó  el  darle ,  i  fegun  las  occaíio- 
nes  que  fe  ofrecieren  aplicado  a  quien  fuere  fervido ,  i  mas  convini- 
ere. 

Y  cumplido  y  pagado  efte  mi  teítamiento  dexo  ,  i  nombro  por 
mis  erederos  univerfales  aDon  Felipe  Conde  de  Santiftevan ,  i  Don 

Diego  Roque  ,  i  Don  Francifco  ,  i  Dofía  Catalina  ,  i  Dona  Juana  hi- 
jos dei  Marques  mi  Senor  i  mios  ,  i  a  los  de  mas  hijos  ,  i  hijas  que  Dios 

fuere  fervido  de  darnos  deípues  dei  otorgamiento  defte  mi  teftamento 
todos  los  quales  los  que  dellos  fueren  bivos  ,  ayan  mis  bienes  dere- 
chos  i  aciones ,  i  los  repartan  entre  íi  igualmente  con  la  bendicion  de 
Dios  i  la  mia. 

Y  porque  la  riqueza ,  i  nobleza  que  mis  hijos  pueden  eredar  de 
fus  padres  progenitores  es  mifcria,  i  vanidad ,  li  no  efta  fundada  en  el 
folido  fundamiento  dei  temor  ,  i  amor  de  Dios ,  que  vcrdaderamente 
enoblece  los  ânimos  ,  i  onra  ,  i  eníalça  ,  a  los  que  le  íirven  ,  les  mando , 
i  encargo  con  el  encaricimiento  que  pucdo  ,  i  foi  obligada  ,  que  de  to- 

do coraçon  íirvan  ,  i  teman  a  fu  Divina  Mageftad  i  guarden  fus  man- 
damientos ,  y  en  premio  de  hazerlo  cípcrcn  todo  el  bien  ,  i  felicidad , 
que  en  efte  hglo  ,  yen  cl  futuro  ,  pueden  tener  ,  i  merecer,  i  coníide- 
ren  ,  que  toda  otra  cfperanza  es  vana  ,  i  íin  fruto ,  i  todo  otro  cami- 
no  ,  es  camino  de  perdicion  en  que  pereceu  juntamente  las  almas  i  las 
onras  ,  i  fenaladamcnte  encargo  a  D.  Catalina,  i  Dofía  Juana  mis  hi- 

jas que  entre  los  benefícios  que  an  recebido  de  la  mano  de  Dios ,  ten- 
gan  íiempre  delante  de  los  ojos  cl  linage  de  donde  vienen.  Y  avlvier- 
tan  que  los  nobles ,  i  ourados  cftan  pucílos  a  mayores  peligros ,  i  que 

qual-
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qualquiera  nota  en  ellos  por  ligera  que  fea  buela  por  las  lcnguas  de 
todo  el  mundo  ,  i  cl  confervar  la  nobleza  a  que  eftan  obligados  ,  no 
puede  hazerfe  ,  ílno  imitando  ,  i  procurando  fobrepujar  las  virtudes 
de  fus  mayores  i  confideren  que  defpues  de  la  gloria  que  Dios  puede 
dar  en  íu  bienaventuranza  la  mayor  mia  fera  ,  que  fu  virtud  ,  i  crif- 
tandad  ,  lca  exemplo  a  otras  grandes  Senoras ,  i  que  con  ella  agraden 
a  Dios ,  i  merezean  grandes  citados  ,  i  con  el  mefmo  afeto  mando  i  en- 

cargo a  mis  hijos  ,  i  hijas  ícan  obedientes  ai  Marques  mi  Senor  i  le 
íirvan  como  a  tal  padre ,  i  figari  fus  piífadas ,  i  exemplo  ,  i  no  dege- 
neren  de  fus  virtudes  ,  i  confideren  ,  que  por  dexarlos  en  mayor  onra , 
i  autoridad  ,  i  obligar  mas  ai  Rey  nueítro  Seííor  a  ampararlos  ,  i  favo- 
recerlos,  fe  pone  ,  i  a  pueíto  en  trabajos  ,  i  peligros  cuyo  premio  fe- 

ra verlos  Criílianos  ,  i  virtuoíbs  ,  i  ocupados  en  el  fervido  de  Dios  ,  i 
de  fu  R.ei ,  aquien  mas  que  ningunos  otros  Cavalleros  deven  recono- 
cer ,  i  fervir  ,  i  aíli  fe  lo  mando  ,  i  encargo  por  la  merced  grande  que 
les  a  hecho  nueítro  Senor  de  hazerlos  tan  devotos  de  Su  Mageftad  i 
fus  vaífallos  ,  i  criados ,  i  colas  tan  propias  fuás. 

Yten  pido  ,  i  fuplico  ai  Rei  nueftro  Senor  con  Ia  umildad ,  i 
refpeto  que  devo  feacuerde  de  mis  hijos,  ilosreciba  i  tenga  debaxo 
de  fu  amparo  ,  1  fe  íirva  dellos  ,  i  los  onre ,  i  favorezea  acordandofe 
de  los  fervicios  de  íu  padre  ,  aguelos  ,  i  progenitores ,  i  que  fomos  to- 

dos hechura  fuya  ,  que  yo  efpero  en  nueítro  Seííor  alentados  con  fu 
real  favor  no  moílraran  en  fu  fervido  menos  valor  que  fus  antepaíTa- dos. 

AI  Marques  mi  Senor  no  tengo  neceffidad  de  encargar  el  cuidado  Embiofe  ejla  claufuía. 
de  nueítros  hijos ,  pues  los  ama  con  la  mifma  terneza  que  yo  ,  pêro 
es  tan  grande  el  que  devo  de  mis  hijas  por  ferio  de  tal  padre ,  que  no 
puedo  dexar  de  reprefentar  a  Su  E.  i  fuplicarle  continue  el  que  a  pu- 

eíto en  fu  educacion  ,  i  con  particular  favor  ,  i  amor  las  regale  ,  i  on- 
re ,  i  haga  merced  i  mande  a  fus  ermanos  ,  como  yo  fe  lo  mando  ,  i 

particularmente  ai  Conde  las  tengan  refpeto ,  i  las  favorezean  ?  i  acu- 
dan  a  ponerlas  en  eílado  digno  de  fus  padres  ,  i  aguelos. 

Y  para  cumplir ,  i  executar  efte  mi  teítamiento  ,  i  todo  lo  en  el 
contenido  en  el  dexo  ,  i  nombro  por  mis  teftamentarios  ai  Marques  D. 
Juan  mi  Senor  i  mui  amado  marido  ,  que  por  el  amor  que  me  tiene , 
i  por  faber  mi  voluntad  ,  i  no  tener  yo  otra  fino  la  de  Su  E.  quero 
que  fea  in  folidum  mi  Albacea  ,  íin  tener  neceííidad  de  juntarfe  para 
el  cumplimiento  de  mi  teítamiento  con  los  de  mas ,  pêro  es  mi  volun- 

tad que  tanbien  lo  fea  el  Duque  de  Bragança ,  i  el  Senor  Don  Ale- 
xandre ,  i  el  Senor  Don  Gabriel  Pacheco ,  i  el  Marques  de  Frechilla 

mis  ermanos ,  a  quien  fuplico  aceten  el  dicho  encargo ,  i  les  doi  po- 
der cumplido  ,  i  baftante  quel  de  derecho  fe  requiere  y  mas  puede,  i 

deve  valer  ,  para  que  por  fu  autoridad  propia  feentere  en  lo  mejor,  i 
mas  bien  parado  de  mis  bienes  ,  i  los  manden  vender  en  el  almone- 
da ,  i  fuera  delia  por  el  precio  ,  i  precios  que  fueren  fervidos  ,  para 
efeto  de  cumplir  lo  que  le  dexo  mandado  ,  i  ordenado  con  facultad  de 
fuftituir ,  i  profeguir  el  uno  lo  que  el  otro  uviere  començado  ,  i  de 

hazer  todo  lo  que  yo  pudiera  fiendo  biva  i  prefente  ,  aunque  fe  re- 

quiera 
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quiera  para  elío  mas  cfpccial  poder  ,  que  tal  cual  fe  rcqtiiere  feledoi, 
i  otorgo  con  todo  lo  anexo  ,  i  dependiente  ,  i  les  pido  ,  i  íuplico  man- 
den  fe  cumpla  eíle  mi  teítamento  con  tcda  brevedad  ,  como  yo  lo  e 
meneíter  y  lo  eípero  de  quien  tan  deveras  mehaze  merced. 

Y  reboco  caflb  i  anulo  ,  i  quiero  que  fean  de  ningun  valor  ,  i 
efeto  todos  ,  i  cualeíquier  teítamentos,  Codicilios,  i  eicritura  de  ulti- 

ma voluntad  que  yo  aya  hecho  ,  i  otrogado  antes  de  aora  ,  i  quiero  , 
que  no  valan  ,  ni  hagan  fe  en  juicio  ,  ni  fuera  dcl ,  fino  que  eítc  mi 
teítamento  fe  guarde  ,  i  cumpla  en  todo  ,  i  por  todo  ,  el  qual  valga 
en  fuerça  de  teítamento  ,  o  de  Codicilio  ,  o  de  qualquier  ultima  volun- 

tad ,  o  eicritura  publica  o  privada  fin  embargo  de  que  tenga  cualquier 
defeto  de  fuítancia ,  o  de  íblenidad  porque  tal  cual  es  :  yo  lo  otorgo, 
i  es  mi  detriminada  voluntad  ,  i  quiero  ,  que  aya  cumplido  efeto  ,  ira 
eferito  el  Original  entres  hojas ,  i  parte  deotra  plana  dei  pliego  ente- 
ro  ,  i  rubricada  cada  plana  ,  i  fue  otorgado  en  la  Villa  de  Efcalona  en 
los  Alcáceres  ,  i  fortaleza  delia  en  treinta  ,  i  un  dias  de  Agoíto  de  mil 
e  feiícentos  i  três  anos  ,  i  firmado  de  S.  E.  aífi  mi  Imo  va  teítado  en  el 
Original  do  dice  Caterina ,  i  entre  renglones  Luifa  Vala. 

Bulia  do  Papa  Clemente  VI II.  pela  cual  creou  Inquifidor  Geral 

de/les  Reynos  ao  Senhor  D.  Alexandre.^  Anda  no  Colleãorio 

das  Builas  da  Itujiii/içaÕ, 

Di;e&o  filio  Alexandro  ex  Ducibus  Brasanti^  in  Sacra  Theolo- 

gia  Alagiílio,  Priori  Collegiatre  Eccleíia:  Oppidi  de  Gui- 
maraens  Braçhareníis  Dirccefis. 

CLEMENS  PAPA  VIII. 
%T  q    TT\  Ilecle  fili  íalutem  ,  &  Apoílolicam  benediclionem.  Cum  venera- 

is UiH.  22c.  J_J^  bilis  Gcorgius  Epifcopus  olim  Vifenfis  ,  quem  Nos  alias  Portu- 
An.  1602.  galliae,  &  Algarbiorum  Regnis  fupremum  contra  hsereticam  pravitatem 

Inquifitorem  ad  noítrum  ,  &  Sedis  Apoílolicam  bcneplacitum  deputavi- 
mus ,  ex  nonnullis  cauíis  nobis  notis  muncri  pra-diclo  vacare  non  pof- 
fit.  Nos  quibus  potiííima ,  &  fumma  cura  eit ,  ut  Saneia  fides  Catho- 
lica  ubique  íioreat  ,  &  augeatur  ,  atque  omnis  hajretica  pravitas  ,  è 
cunclorum  mentibus  depeliatur ,  noítra;  folicitudinis  íludium  diligcn- 
ter  adbibemus  ,  ut  qui  à  Caula  Dominici  gregis  ,  diabólica  fraude  fe- 
ducuntur  ,  ad  eam  afpirante  Domino  ,  reducantur  ,  vel  fi  in  eorum 
damnato  propofito  ,  &  obítinato  animo  pertinaciter  perfeverare  con- 

tendam,  ita  debita  animadveríionc  puniantur  ,  ut  eorum  poena  aliis 
tranleat  in  exemplum  ;  ac  foíicitè  providentes  ,  ne  propterea  in  diclis 
Regnis  cadem  Saneia  fides  aliquam  jaéluram  ,  aut  gravia  inde  damna 
fubítineat ,  inpcrniciem  animarum  Chriíti  fidclium  ,  &  dilpendium  fa- 
lutis  acterna;  ,  de  pnríiciendo  in  locum  dieli  Georgij  Epilcopi  huic 

muneri  Ecclcíiaíbci  Ordinis  viro  ,  Religione ,  prudentia  ?  atque  expe- 
rientia 
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ricntia  praeftanti  folicitè  cogitantes  :  ad  te ,  de  cujus  generis  nobilita- 
te  ,  doáriria  ,  fide  .  pictate  ,  &  Catholicíc  fídci  zelo  ,  fidedigna  apud 
Nos  teftimonia  perhibentur  ,  mentis  noftnr  aciem  convertimus ,  firma 
fpe  freti  ,  te  prajcipuunvhoc  múnus  ,  dirigente  Domino  ,  Confilia  , 
&  acciones  tuas  ad  ipíius  gloriam  ,  &  Catholicse  fidei  exaltationem  at- 
que  ad  populorum  chariífimo  in  Chrifto  filio  noftro  Philippo  Portu- 
galliaí  ,  Sc  Algarbiorum  Regi  Catholico  fubditorum  falutem  feliciter 
obiturum.  Motu  igitur  próprio,  ac  ex  certa  ícientia  ,  &  mera  delibe- 
ratione  ,  beneplacitum  noítrum  primum  expirare  decíarantes  ,  ipfum- 
que  Georgium  à  diclo  munere  abfolventes ;  te  in  illius  locum  ,  Apof- 
tolica  Aucloritate  tenore  prasfentium  ,  Generalem  Inquiíirorcm  adver- 
fus  omnem  hxreticam ,  Sc  apoíraticam  à  Saneia  fide  Chriftiana  pravi- 
tatem  in  Portugallise  ,  &  Algarbiorum ,  &  ab  eis  dependentibus  Regnis, 
Principatibus  ,  &  Dominijs  eidem  Phjlippo  Regi  mediatè  ,  vel  imme- 
diatè  fubjeólis  ,  cum  poteftate,  &  aucloritate  contra  omnes,  &quof- 
cunque  heréticos  ,  &  cujufcunque  damnatse  hserefis  feólatores  ,  &  dog- 

matizas ,  atque  ab  eâdem  Saneia  fide  Apoftatas  ,  etiam  defunclos  , 
Sc  eorum  memoriam,  necnon  de  haerefi  ,  feu  apoftafía  à  fide  fufpeclas, 

fortilegia  manifeftam  híereíím  íàpientia  *,  divinationes  ,  &  incantatio- 
nes ,  aliaque  diabólica  maleficia  ,  etiam  prasftigia  commitentes  ,  aut 
magicas  ,  &  nicromanticas  artes  exercentes  ,  illorumque  credentes  ,  fe- 
quaces,  defeníbres,  fautores,  &  receptatores ,  vel  eis  opem ,  auxilium, 
confilium ,  vel  favorem  direclè ,  vel  indireclè  ,  publicè ,  vel  oceultò 
prajftantes ,  atque  eorum  libros  ,  &  feripta  ementes,  legentes ,  &  reti- 
nentes  ,  cujufcunque  íhtíis  ,  gradus  ,  &  conditionis  ,  dignitatis  ,  & 
preeminentias  exiftant ,  tam  laicos  ,  quam  Eccleíiafticos  ,  Sazculares  , 
&  cujufcunque  Ordinis  Regulares ,  ac  in  alijs  caufis  dejure ,  vel  con- 
fuetudine  ad  officium  Jnquiíitionis  fpeclantibus ,  &  pertinentibus  ,  per 
te,  vel  alium,  feu  alios  ,  prout  júris  fuerit ,  inquirendi ,  procedendi, 
Sc  exequendi ,  feu  inquiri ,  procedi ,  &  exequi  faciendi :  contradiclores 
quoslibet ,  &rebelles,  ac  tibi  in  príemiífis  non  parentes,  per  cenfuras 
Ecclefiafticas ,  &  alias  poenas  ,  etiam  pecuniárias,  ac  alia  júris,  &facli 
remedia  opportuna  compellendi ,  compefeendi  ,  coercendi  ,  mulclan- 
di ,  &  puniendi  ;  atque  in  his,  &  praediclis  omnibus,  & íingulis  ,  íi,  & 
quoties  opus  fuerit  ,  auxilium  brachii  frecularis  invocandi  ,  &  impio- 
randi.  Pra:terea  in  quibufvis  Civitatibus  Pvegnorum ,  Principatuum  , 
&  Dominorum  praediclorum  ,  unum  ,  vel  plures  diclae  hxreticre  ,  & 
apoftatica:  pravitatis  Inquiíitorcs  providos,  &  idóneos,  aebons  far>#, 
&  íànae  confeientise  víros  ,  Catholicae  fidei  zelo  ,  doclrina  ,  &  expe- 

riência pollentes ,  cum  fimili ,  vel  limitata  poteftate  ;  necnon  dieli  of- 
fii.!J  Coníiliarios  ,  procuratores  ,  tabeliones  ,  &  alios  Miniftros  ,  &of- 
ficiales  opportunos  ,  quoties  tibi  placuerit  ,  per  te,  vel  alium  ,  feu 

alios  in^-ituendi  ,  &  deputandi  ,  ac  tam  haclenus  inftitutos ,  &  depu- 
tatos  per  prardiclum  Georgium  Epifcopum  ,  Sc  alios  quofeunque  quam 
etiam  per  te  inílituendos ,  &  deputando»,  quandocunque  tibi  vidcbi- 
tur ,  revocandi ,  &  amovendi  ,  aliosque  in  eorum  locum  fubrogandi, 
&  fubftituendi ,  illos  vifitandi  ,  acdcgcftis,  &  adminiftratis  abeis  ra- 
tionem  peten  Ji ,  Sc  exigendi  j  ac  quos  eulpabiles  in  oíFícíís  eis  comif- 
Tom.IV.  Iii  fis 
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fís  rcpereris ,  juxta  exceíTiium  ,  ac  deliclorum  quali  ratem  ,  tuo  arbítrio 
corrigendi ,  &  puniendi  ,  ipíasque  per  te  perpetuo  ,  vel  ad  tempos 
impoíitas  poenas  ,  in  totó  ,  vel  in  parte  moderandi ,  &  remittendi ,  ac 
quibufcunque  judicibus  ,  &  perfonis  ,  quavis  etiam  Epifcopali  ,  vel 
Archiepifcopaíi  dignitate  fungentibus,  quibus  tibi  inhibendirm  videbi- 
tur ,  etiam  fub  cenfuris  Ecclefiafticis ,  &  poenis  etiam  pecuniariis  inhi- 
bendi  ;  atque  ipfos  ínòbêdientes  in  eas  incidiffe  declarandi ,  aggravan- 
di ,  &  reaggravandi ,  ufque  ad  invocationem  auxilij  brachij  faxularis 
incluíivè ,  &  abeis,  poílquam  mandatis  tuis  paruerint,  &  obediverint, 
vel  parere  ,  &  obedire  promiíerint ,  abfolvendi  in  forma  Ecclefiae  con- 
íueta  ,  ac  omnia  alia ,  &  íingula  in  prsemiííis  circa  ea  neceíTaria  ,  & 
quomodolibet  opportuna ;  necnon  quse  ad  officium  Generalis  Inquiíi- 
toris  hujufmodi  de  jure  ,  vel  confuetudine  pertinent  ,  aut  pertinere 
nofcuntur ,  faciendi ,  gerendi  ,  -exercendi  ,  &  exequendi ,  aucloritate 
Apoílolica  ,  tenore  prjefentium  ,  ad  noftrum  ,  &  Sedis  Apoítoliae  be- 
neplacitum  creamus  ,  facimus  ,  conftituimus  ,  &  deputamus  \  ita  ut  tu 
omnibus  ,  &  ííngulis  honoribus ,  &  oneribus  ,  emolumentis  ,  gratiis  , 

facultatibus ,  privilegiis  ,  indultis  ,  praerogativis  ,  fuperioritate  ,  &  prse- 
eminentia ,  quibus  alij  Generales  Inquiíltores  ,  qui  pro  eo  tempore  fu- 
erunt  uíi  ,  &  gavifi  funt  ac  uti ,  frui ,  &  gaudere  potuerunt ,  &  con- 
fueverunt ,  uti,  frui,  &  gaudere  poííis ,  &valeas:  ftatuentes  infuper, 
appellationes ,  íeu  provocationes  ,  &  recunfus  à  quibufvis  fententiis , 
&  decretis  per  quofcunque  Inquiíltores  dicTorum  regnorum  ,  Principa- 
tuum  ,  &  Dominiorum  ,  tam  a  prsefato  Georgio  Epifcopo  ,  leu  ab  aliis 
Inquiíitorihus  GeneraHbus ,  príedeceíToribus  tuis  ,  ha&enus  deputatos , 
quam  a  te  in  poílerum  deputandos ,  occaíione  praemiíTorum  promulga- 
tis ,  &  promulgandis  ,  ac  gravaminibus  illatis  ,  &  inferendis  ,  ad  te  in- 
terponi ,  teque  caufas  appellationum  ,  feu  provocationum  ,  &  recur- 
fuum  hujufmodi,  una  cum  omnibus,  &  íingulis  earum  incidentibus, 
dependentibus ,  emergentibus ,  annexis  ,  &  connexis  ,  per  te  ,  vel  alios 
audire  ,  cognofcere  ,  &  fine  debito  terminare  poíTe  ,  &  debere :  ac  de- 
cernentes  irritum ,  &  innane  quidquid  fecus  fuper  his  à  quoquam  qua- 

vis aucloritate  ,  ícienter  ,  vel  ignoranter  contigerit  attentari.  Non 
obííantibus  praemiílls ,  ac  felicis  recordationis  Bonifacii  Paps  O&avi 
pradecefloris  noílri  de  una  ,  &  in  Concilio  Generali ,  edita  ,  de  duabus 
diclis ,  &  aliis  Apojftolicis  Conílitutionibus  ,  &  Ordinationibus  atque 
etiam  in  Provincialibus  ,  &  Synodalibus  Conciliis  editis  generalibus , 
vel  fpecialibus,  ac  ftatutis  ,  &  confuctudinibus,  etiam  juramento,  con- 
íirmatioiíe  Apoílolica  ,  vel  quavis  íirmitate  alia  roboratis  ,  privilegiis 

quoquc,  indultis,  &  litcris  Apoftolicis ,  per  pradeccíTores  nofrros  qui- 
bufvis perfonis  ,  cujufcunqiic  qualitatis  ,  gradus ,  Ordinis,  &  Coudi- 

tionis  èxiftentibus ,  ac  Gapitulis  ,  Collegiis  ,  Congregationibus  ,  Uni- 
verfitatibus  ,  &  Confraternitatibus  ,  fub  quibufcunque  tenoribus  ,  & 
formis  ,  conceííls  :  quibus  omnibus  ,  illorum  tenores  prafcntibus  ,  ac 

fi  ad  verbum  infercrentur  ,  pro  fufficienter  expreffis  ,  &  infcrtis  haben- 
tes,  hac  vice  duntaxat ,  fpecialitcr  ,  &  expreíle  derogamus ,  cseterisqUe 
contrariis  quibufcunque.  Volumus  autem  ,  ut  prafentiúm  literarum 
tranfumptis  ,  manu  Notarij  publici  fubfcriptis  ,  &  tuo ,  vel  alicujus 

aíte- 
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alteríus  perfome  in  dignitate  Ecclefiaftica  conftitutac  íifjllo  munitis , 
plena  fidcs  ,  ubique  gentium  ,  &  locorum  ,  in  judicio  ,  &  extra  ,  seque, 
ac  ipíifmet  piufentibus  adhibeatur.  Inluper  harum  ferie  decernimus, 
&  declararrius  ,  ut  fi  te  alicui  Metropolitana; ,  aut  Cathedrali  Ecclefíae 
in  Archiepiícopum  ,  vel  Epiícopum  pia  fui ,  aut  íi  forfaíi  in  Ccadju- 
torem  in  regimine  ,  &  adminiílratione  alicujus  fimilis  Eccleíia*  cum  fu- 

tura fucceíTione  deputari  contigerit  ,  ceíTante  Coadjutcriâ  hiijiiíirodi, 
&  facto  loco  íuccefíioni  prefatx  ,  tu  ab  officio  Inquiíltoris  Generalis 
hujuíinodi  ablblutus  exiílas ,  &  eíTe  cenfearis  ,  ipfuinque  offeium  va- 
cet ,  &  vacare  cenfeatur  eo  ipfo.  Datum  Romãs  ,  apud  Sanctum  Pe- 
trum  ,  lub  annulo  piícatoris  ,  die  XXIX  Julij  M.  DC.  II.  Pontiflcatus 
noílri  anno  undécimo. 

M.  Veílius  Barbianus. 

Termo  da  aceitação. 

Anno  do  nacimento  de  noflb  Senhor  Jefu  Chriílo  de  1602  errf 
o  primeiro  de  Outubro  ,  em  a  Cidade  de  Lisboa  nos  Eftaos  por  virtu- 

de do  Breve  Apoftolico  de  Sua  Sanctidade  atras  trasladado.     Eu  Bar- 
tholameu  Fernandes  notário  Apoftolico  e  Secretario  do  Confelho  Ge- 

ral do  Saneio  officio  da  Inquiílçaõ  nos  apofentos  do  Senhor  D.  Ale- 
xandre filho  da  Senhora  D.  Catherina  ,  e  do  Duque  Dom  Joaô  que 

Deos  tem ,   aprefentei  ao  dito  Senhor  ,  o  próprio  Breve  do  Summo 
Pontífice  Clemente  VIII.  noífo  Senhor  ,  hora  na  Igreja  de  Deos  Preíl- 
dente  ,  perque  o  cria  e  conflitue  Inquiíidor  Geral  deites  Reinos  e  Se- 

nhorios de  Portugal ,  o  qual  elle ,  Senhor  ,  com  a  devida  reverencia 
aceitou ,  e  tomando-o  com  fuás  maós ,  o  beijou  e  pos  fobre  fua  cabe- 

ça ,  como  filho  obediente  aos  mandados  Apoftolicos  ,  e  diíTe  que  elle 
aceitava  o  cargo  de  Inquiíidor  Geral  ,  aíli  e  da  maneira  que  Sua  Santi- 

dade pello  dito  Breve  ordenava  ,  e  mandava  ,  e  prometteo  de  o  dar  a 
fua  devida  execufTaõ  ,  e  exercitar  o  dito  cargo ,  e  jurdiçaó  a  elle  per- 

tencente ,  bem  e  verdadeiramente  ,  e  conforme  ao  theor  do  ditto  Bre- 
ve ,  guardando  em  tudo  o  ferviço  de  Deos  noífo  Senhor ,  e  dereito  as 

partes  do  que  tudo  fiz  eíte  auto  de  aceitação,  que  o  dito  Senhor  aíli- 
nou.  E  teftemunhas  que  foraó  prefentes  ,  o  Doutor  Marcos  Teixeira,         o 
e  o  Licenciado  Ruy  Pires  da  Veiga ,  Deputados  do  Confelho  Geral , 
Bertholameu  Fernandes  o  ferivi. 

Dom  Alexandre. 

Marcos  Teixeira.        Ruy  Pires  da  Veyga. 

To  m.  IV.  Iii  ii  Copia 
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Copia  da  Carta  delKey  D.  Fi/ippe  II.  para  E/Rey  de  Marrocos 

Jcbre  a  liberdade  do  Duque  D.  Theodofij  II.  D  eu- ma  Trijlao 
Guedes  de  Queiroz ,  em  cujo  poder  fe  achao  todos  os  pa- 

peis pertencentes  a  ejie  negociado  authenticos. 

Num.  2  2  9#  |  ̂  On  Felipe  por  lagracia  de  Dios  Rey  de  Caftilla  de  Leon  Dara- 

A  \<n%  JL^g°n  de  Nápoles  ,  Secilia  y  Hieru falem  &c.  avos  honrado  y  a  la- 
(tvn.  1)7  •  kaj0  entre  los  Moros  Muley  Hamet  Rey  de  Fez  y  de  Marruecos  co- 

mo aquel  a  quien  todo  biea  y  honra  deíeamos  ,  falud  y  acrefentami- 
ento  de  buenos  defeos ,  tengo  tan  particular  defeo  de  la  libertad  dei 
Duque  de  Barcelos ,  y  a  tanta  obligacion  aprocurarfela  por  fer  my  íb- 
brino  hijo  de  mi  prima  hermana  que  he  querido  tomar  la  mano  para 
pediros  y  rogaros  mui  encarecidamente  ,  que  de  mas  de  permetir  que 
fe  coníierte  fu  refgate  tengais  por  bien  de  moderaío  quanto  fuere  pof- 
fible  que  por  tenerle  yo  la  mifma  voluntad ,  que  íl  fuera  mi  hijo ,  re- 
cibere  por  tan  próprio  todo  lo  que  por  el  hizeredes  y  la  liberalidad 
que  con  el  ufaredes  que  lo  terne  muy  en  memoria  para  gratificado 
con  el  agradecimiento  que  conofcereis  ofreciendofe  la  ocaílon  como 
os  lo  dirá  mas  en  particular  la  perfona  que  efta  os  dará  a  quien  me  re- 

mito. Honrado  y  alabado  Rey  entre  los  Moros ,  Dios  os  profpere  y 
de  contento.    De  Santo  Lorencio  a  26  de  Deziembre  de  1578. 

YO  ELREY. 

Gab.  De  favas. 

Carta  delRey  D.  Henrique  a  EIRey  de  Marrocos  /obre  a  liberdade 
do  Duque  de  Barcellos  Jeu  Jbbrinho.     Ejlá  na  Livraria  m.J. 

do  Duque  de  Cadaval ,  Copiador  primeiro  pag.  $3,  donde 
a  copiey. 

Dit.  ti.  2>2-9*'\fí  Uito  nobre  e  poderozo  Rey  de  Marrocos  eFez  Eu  EIRey  D. 
Ai    iK7%'    jLtJL Henrique  &c.    vos  envio  muito  faudar  vos  faço  faber    que  em *in*    //    •     quanto  naó  tenho  recebido  voíía  repoíla  a  rninha  Carta  e  recados  que 

vos  mandei  pcllo  P.  Fr.  Roque  pello  qual  cada  dia  efpero ,    tratarei 
fomente  do  que  toca  ao  livramento  do  Duque  de  Barcellos  meu  muito 
amado  e  prezado  fobrinho  ,  em  que  creio  ,  e  efpero  de  vos  façais  o 
com  que  muito  me  podeis  obrigar  em  cauza  de  que  receberei  grande 
contentamento  para  eu  folgar  de  volo  dar  no  que  fe  ofrecer  nas  vof- 
fas ,  de  que  fempre  terei  aquella  lembrança  que  nellas  me  pode  fazer 
o  bom  eífeito  deftc  negocio  que  vos  rogo  muito  aíFecluoíamente  quei- 

rais concluir  por  meu  refpeito  conforme  ao  que  da  minha  parte  vos  di- 
rá o  ?.  Fr.  Roque  aquém  mando  cila  Carta  para  vos  dar  com  meu  re- 

cado ,  a  eme  me  remeto ,  e  por  certo  devo  ter ,  que  confiderando  vos 
com  voíià  prudência  o  que  niíio  nos  deve  fer  prezente  por  todos  os 

bons 
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bons  refpeitos  julgareis  que  convém  tanto  a  híía  parte  como  a  outra 
procederdes  neítas  matérias  fuavemente ,  e  com  me  dardes  nellas  a  íatif- 
façaó  que  he  razão;  muito  nobre  epoderozo  Rey  de  Marrocos  e  Fez. 
NÔíTo  Senhor  vos  alcmeye  com  fua  graça  e  com  ella  haja  voíTa  peífoa 
eEílado  em  fua  guarda.  Efcrita  em  Lisboa  a  22  de  Dezembro  de  1578. 

REY. 

Ahara  porque  o  Duque  de  Bragança  tomou  para  feu  fervi ço  todos 
os  Criados  da  Senhora  D.  Catharina. 

EU  o  Duque  &c.  Faço  faber  aos  que  eíle  meu  Alvará  virem  ,  que  \Jnm    *  .  Q 
eu  tenho  aíTentado  ,  de  me  íervir  de  todos  os  Criados  da  Senhora  ̂ U11*'  z  3  u* 

D.  Catherina  minha  Senhora,  e  por  lhes  efentar  o  trabalho  ,  e  defpeza      An.  1 5  S  5 » 
que  teram  en  tirarem  alvarás  de  novo  filhamento  e  por  folgar  de  lhes 
fafer  mercê  por  eíte  ey  por  bem  de  os  filhar  a  todos  ,  e  a  cada  hum 
delles ,  nos  foros ,  e  com  as  mefmas  moradias  que  tinhaõ  por  Alvarás 
de  Sua  Alteza  ,  peilos  quaes  mando  que  fe  alTentem  no  livro  da  matri- 
cola  dos  moradores  de  minha  Cafa  ,  e  com  certidão  do  eferivaó  delia  , 
de  como  eítaó  aíTentados  no  dito  livro  porvertude  deita  minha  provi- 
íaõ  mando  ao  Apontador  de  minha  Cafa  que  os  aponte,  elhefaya  nos 
quartéis  que  fizer  das  ditas  moradias  na  forma  do  feu  regimento  ,  e  ef- 
te  fe  regiíbrá  no  dito  livro  da  matricola ,  e  no  defeonto  ,  para  fe  faber 
como  o  aíii  ouve  por  bem  de  que  os  oíficiaes  a  que  o  conhecimento 
pertencer  paliarão  luas  certidoens  nas  coifas  delle ,  Simaó  Pinheiro  o 
Fez  em  Villaviçoía  axxix  de  Outubro  de  1583. 

CATERINA. 

Regimento  do  modo  com  que  haviao  fer  fatis feitos  os  moradores  da 
Ca/a  de  Bragança  no  tempo  do  Duque  D.  Theodofio  II,  Ejlã 

no  Avclítvo  da  Cafa  ,  donde  o  copiey. 

EU  o  Duque  &c.    Faço  faber  aos  que  efte  virem  ,  que  confideran-  MYj  ty»    2*1 
do  eu  quanto  me  cumpre  prover  na  ordem  ,  e  Regimento  de  mi-  9      J     » 

nha  Caza  acerca  do  que  os  moradores  delia  haó  daver  de  fuás  fatisfa- 
coens ,  e  Cazamentos  ,  ordenei  que  no  pagamento  dos  Cazamentos ,  e 
fervi  lios  dos  ditos  moradores  de  minha  Caza  fe  tenha  a  maneira  fe- 
guinte. 

Primeiramente  osCavalleiros  fidalgos,  e  Efcudeyros  fidalgos  ha- 
verão de  Cazamento  ,  e  fatisfáçaó  de  feu  ferviço  quarenta  e  outo  mil 

reis. 

E  osCavalleiros  haverão  quarenta  e  dous  mil  reis  ,  tendo  cavai- 
lo  ,  e  naó  no  tendo  trinta  mil  reis. 

E  com  os  Efeudeiros ,  que  fe  accrcfTentarem  de  moços  da  Camará 
fe  terá  a  mcfma  ordem  ?  que  com  os  Cavalleyros. 

Eos 
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E  os  Efcudeiros ,  que  naó  forem  accreíTentados  de  moços  de  Ca- 
mará haverão  trinta  mil  reis. 

E  os  Porteiros  haverão  vinte  quatro  mil  reis. 
E  os  moços  da  Camará  trinta  mil  reis. 
E  os  moços  da  Capella  vinte  quatro  mil  reis. 
E  os  Repoíleyros  haverão  vinte  quatro  mil  reis. 
E  os  moços  da  Eítribeyra  quinze  mil  reis. 
E  os  homens  da  Copa  doze  mil  reis. 
E  os  homens  da  mantiaria  doze  mil  reis. 
E  os  homens  do  thezouro  doze  mil  reis. 

E  cites  homens  de  officios  íeraô  os  que  forem  tomados  por  alva- 
rás meus  porque  fendo  Criados  dos  oíiiciaes  naó  haverão  couza  algu- ma. 

Os  CafTadores  haverão  vinte  e  quatro  mil  reis. 
E  os  moços  da  Caça  de  Cavallo  haverão  quinze  mil  reis. 
E  os  de  pê  naó  haverão  fatisfaçaõ. 
E  iílo  haverão  de  Cazamento  ,  e  fatisfaçaõ  de  ferviço  cada  huma 

das  ditas  peílbas  fera  fe  lhe  defeontarem  mercês  fervindo-me  féis  an- 
nos  compridos ,  e  fervindo  menos  haverá  fomente  o  que  pro  rata  fe 
-jnontar  no  tempo  ,  que  ouver  fervido  a  rezaó  do  que  ouvera  daver  fer- 

vindo os  ditos  féis  annos  perfeitos.  E  fervindo-me  mães  tempo  dos  di- 
tos feis  annos  naó  haverão  fatisfaçaõ  algua  do  tempo ,  que  affim  mães 

fervirem  ,  e  fomente  vencerão  fuás  moradias ,  como  ordenados  aílim , 
e  da  maneira  ,  que  os  vencerem  as  peífoas  ,  que  fervirem  a  partidos. 

E  fendo  cazo ,  que  algum  Criado  meu  me  faça  algum  ferviço 
mães  do  que  he  obrigado  por  feu  foro  ,  e  que  por  clle  pretenda  haver 
outra  fatisfaçaõ  aliem  da  que  por  feu  foro  lhehê  devida  ;  ordeno  ,  que 
neíte  cazo  lhe  fejam  defrontadas  a  conta  deite  ferviço  todas  ,  e  quaef- 
quer  mercês ,  que  de  mim  tiver  recebidas. 

E  fendo  cazo  ,  que  alguas  das  ditas  peífoas  no  tempo  ,  que  me 
fervirem  ajaó  de  mjm  aliem  de  fuás  moradias  algua  alcaidaria  mòr , 
tença  ,  ordenado  ,  ou  oíficio  cuja  eítimaçaó  valha  tanto  ,  ou  mães  do 
que  haviaó  daver  de  Cazamento  lhe  ficara  ifto  em  lugar  delle.  E  fen- 

do menos  fe  lhe  fatisfara  o  que  faltar  para  comprimento  do  dito  Caza- 
mento ,  pella  mcfma  maneira  o  haverá  quem  ouver  algua  Commenda 

de  minha  aprezentaçaó. 

E  poíto  que  atras  diga  ,  que  fervindo-me  as  ditas  peífoas  mães  de 
íeis  annos  lhe  ferei  fomente  obriguado  ao  Cazamento  aqui  declarado, 
naó  fe  entendera  iílo  quando  eu  emearregar  alguas  das  ditas  peílbas 
dalgum  officio  ,  ou  cargo  de  minha  Cala,  porque  entaó  lhe  darej  mães 
o  que  me  bem  parecer  o  que  avera  lugar  dandolhe  eu  alvará  do  dito 
cargo  ,  porque  naó  lho  dando ,  lhe  naó  ferej  na  dita  obrigação  ;  e  fen- 

do cazo  que  eu  dê  ordenado  a  algil  Criado  meu  ,  ou  qualquer  cargo, 
ouoíticio,  o  dito  ordenado  lhe  ficara  em  fatisfaçaõ  do  ferviifo  ,  que 
nilfo  me  fizer  ;  e  naó  poderá  poreífe  refpeito  pretender  outro  algum. 
E  o  que  dito  hê  dos  Cazamentos  dos  moços  da  Camará  fe  entendera 
fervindo  os  feis  annos  de  idade  de  doze  annos  por  diante ,  porque  até 
os  doze  naó  haverá  fatisfaçaõ  alguma. 

E  pella 
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E  pella  mefma  maneira  os  Repoíleyros  ,  e  os  moços  dn  Eílribcy- 

ra  nao  vencerão  Cazamento  ,  fenao  des  que  forem  de  quinze  annos 
para  ílma. 

Item  todos  eíles  Creados  haverão  Cazamento  ficando  vivendo 

comiguo  ,  ou  apouzentados  ,  porque  paíTando-os  eu  a  EIRcy  ,  Rai- 
nha ,  ou  Princcpe  ficara  a  minha  difpoziçaó  darlhe  fomente  o  que  me 

bem  parecer ,  e  avendolhe  o  abito  de  qualquer  das  Ordens  ,  ou  algua 
outra  mercê  ficará  iífo  mefmo  cm  meu  arbitrio  darlhe  o  que  me  pare- 

cer fomente. 

Item  toda  a  peíToa  ,  que  aíTentar  comiguo  a  partido  naô  avera 
Cazamento ,  nem  outra  alguma  fatisfaçaó  de  feu  ferviço  fenao  o  dito 
partido  em  quanto  me  fervir. 

Todo  o  morador  de  minha  Caza  ,  que  tirar  feu  Cazamento  naô 
avera  mães  de  mim  moradia  ,  e  apouzentando-fe  com  o  ditto  Cazamen- 

to lhe  mandarey  logo  paguar  o  que  neile  fe  montar. 
.  Todo  ho  Creado  meu  ,  que  eítiver  em  fua  caza  ,  e  fazenda  no 
ugar  onde  eu  rezedir  ,  ou  delle  for  natural  naõ  haverá  por  aquelle 
tempo  ,  que  me  fervir  eftando  a  (fim  em  lua  caza ,  e  fazenda  fatisfaçaó 
alguma  do  ferviço  .  e  fomente  avera  do  tempo  ,  que  me  fervir  fora  de 
lua  caza  ,  e  fazenda  ,  ou  do  lugar  donde  for  natural  ,  e  para  eífeito 
diílo  mando  ao  Apontador  de  minha  Caza  ,  que  no  ponto  ,  que  em 
cada  hum  anno  fas  dos  ferviços  declare  o  tempo ,  que  cada  hum  fervio 
eftando  em  fua  caza  ,  e  fazenda  ,  ou  em  fua  natureza  para  que  aílim 
fe  declare  nos  livros  em  que  fe  os  ditos  ferviços  efereverem  ,  e  mando , 
que  eíle  Capitulo  fe  treslade  no  Regimento  do  ditto  Apontador. 

Por  quanto  alguns  de  meus  Creados  me  começarão  a  fervir  em 
hum  foro ,  e  antes  que  acabem  féis  annos  o  acere fcentarem  a  outro  a 
que  por  eíle  Regimento  eftâ  limitado  diíferente  Cazamento  como  hê 
haver  fervido  hum  moço  da  Camará  três  annos  no  ditto  foro  de  mo- 

ço da  Camará  ,  e  depões  outros  três  acerefeentado  a  Cavallciro,  ou 
Efcudeiro  fidalgo  \  declaro  que  de  cada  hum  dos  dittos  foros  vencera 
o  Cazamento  pro  rata  do  que  fe  montar  nelle  do  tempo  ,  que  tiver 
fervido  neíles  íeis  annos  querendo  tirar  feu  Cazamento  no  fim  delles , 
e  fe  o  naô  fizer  ,  e  continuar  feu  ferviço  no  foro  acerefeentado  ,  e  no 
ditto  foro  fervir  féis  annos  perfeitos  vencera  o  Cazamento  ordenado 
a  eíle  foro  acerefeentado.  E  naô  acabando  de  fervir  nelle  os  dittos  féis 

annos  fe  lhe  pagara  o  Cazamento ,  que  vier  conforme  ao  ditto  foro  no 
tempo  ,  que  nelle  fervio  ,  e  o  que  faltar  para  comprimento  de  féis  an- 

nos fe  lhe  fatisfara  conforme  ao  Cazamento  limitado  ao  foro  de  que 
aífim  foi  acerefeentado  de  maneira  ,  que  nunca  vencera  mães  de  hum 
Cazamento  tendo-fe  primeiramente  rei  peito  ao  tempo  de  que  fervio 
acerefeentado. 

E  mando  que  qualquer  peíToa  ,  que  na  minha  Sevadaria  tiver 
fevada  fe  lhe  naô  conte  na  moradia  ,  nem  a  avera  na  ditta  Sevada- 

ria tendo  mulla  fenao  cavallo  ,  e  acontecendo  ,  que  fe  tire  a  fevada 
da  Sevadaria  a  quem  njlla  a  tiver  provendo-o  por  Commenda  ,  ou 
por  outra  via  ey  por  bem ,  que  nao  torne  a  aver  a  que  tinha  na  mora- dia 

Quando 
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Quando  algum  Creado  meu  fe  accrcfcentar  para  fe  apouzentar 

nao  aveia  corregimentos. 
Item  os  Capellaens  ,  Letrados  ,  e  Cantores  naô  averaó  fatisíaçaó 

alguma  do  tempo  ,  que  me  fervirem  ,  c  nos  alvarás  de  íeu  fílhamento 
fe  rara  efta  declaração  ,  osquaes  feregiftaraó  de  verbo  ad ver bum  pello 
Efcrivaó  da  matricula  dos  moradores  de  minha  Caza .  em  cujo  Regi- 

mento fe  tresladara  eíte  Capitulo  para  fazer  os  dittos  alvarás  na  forma 
delle. 

E  por  quanto  os  Senhores  deita  Caza  fizeram  fempre  muitas  mer- 
cês ,  e  honras  aos  fidalgos  que  a  ferviraõ  ,  e  eu  efpero  de  lhas  fazer 

comforme  ao  merecimento  de  cada  hum  ,  e  ferviço ,  que  comíio  que 

me  faraó ,  ey  por  bem  ,  e  ordeno  ,  que  os  fidalgos  ,  que  comiguo  vive- 
rem nao  poífaó  pertender  Cazamento  ,  nem  fatisfaçaó  alguma  por  íeu 

ferviço  ,  porque  em  lugar  delia  lhe  ficarão  as  mercês  que  lhe  fizer ,  e 
antes  que  comeíTem  a  fervir  lhe  fera  lido  efte  Capitulo  ,  e  o  Efcrivaó 
da  matricola  dos  moradores  de  minha  Caza  paíTará  diflò  certidão  nas 
Coftas  do  alvará  de  feu  fílhamento  para  eífeito  do  qual  fe  tresladara 
cite  Capitulo  no  feu  Pvegimento. 

E  filhando  algumas  peíToas  em  foro  de  Repofteyros  de  Camas  ha- 
verá cada  hum  de  fatisfaçaó  trinta  mil  reis ,  fervindo  íeis  annos  ,  pella 

maneira  que  ditto  hô. 
E  por  quanto  hê  minha  tenção  ,  que  os  meus  Creados  íirvaó 

também  a  Senhora  Dona  Catherina  minha  Senhora  ,  e  May ,  c  aífim  â 
meus  Irmaons,  e  Irmans  em  quanto  eftiverem  em  Caza  de  Sua  Alteza, 
ou  na  minha ;  ordeno  que  nao  poífaó  por  eíte  refpeito  em  tempo  al- 

gum pretender  fatisfaçaó  alguma  aliem  da  que  por  efte  Regimento  ou- 
verem  daver  fe  me  íirviraó  amjm  fomente. 

E  porque  eu  tenho  aíTentado  de  me  fervir  de  todos  os  Creados 
do  Duque ,  meu  Senhor  ,  que  Deos  tem  por  efeuzar  o  trabalho ,  e  def- 
peza  ,  que  teriao  em  tirarem  alvarás  de  novo  filhamento  ,  e  por  folgar 
de  lhe  fazer  mercê  ,  por  efte  ,  ey  por  bem  de  os  filhar  a  todos  ,  e  a  cada 
hum  déllcs  nos  foros  ,  e  com  as  mefmas  moradias  ,  que  tinhaó  por  alva- 

rás de  Sua  Excellencia  ,  e  do  Senhor  Duque  D.  Theodozio  meu  Avo, 
que  íanta  gloria  aja  ,  pellos  quaes  mando ,  que  fe  aífentem  no  livro 
da  matricola  dos  moradores  de  minha  Caza  ,  e  com  certidão  do  Efcri- 

vaó delia  de  como  eftao  aífentados  no  ditto  livro ;  por  vertude  defta 
minha  Provizaó  mando  ao  Apontador  de  minha  Caza,  que  osaífente, 
c  lhe  fajã  nos  quartéis  ,  que  fizer  das  dittas  moradias  na  forma  de  feu 
Regimento. 

E  pera  que  efte  Pvegimento  haja  eífeito ,  e  fe  cumpra  inteiramen- 
te como  fenellc  conthem  mando  a  Diogo  Lopes  pubrico  Notário  em 

todas  minhas  couzas  ,  ou  a  quem  feu  cargo  fervir  ,  que  tenha  hum  li- 
vro enquadernado  em  pafta  numerado  ,  e  aííinado  pello  Doutor  Félix 

Teixeira  Dezcmbragador ,  cChançaller  de  minha  Caza,  c  Ouvidor  de 
minha  fazenda  no  qual  ao  tempo  tfô  fílhamento  de  qualquer  Creado  , 
que  eu  filhar  da  feitura  dcfte  em  diante  faça  com  elles  comtrato  por 
eferitura  publica  aííinada  pella  parte  ,  e  teftem unhas  cm  que  declare, 
que  as  partes  faó  contentes  de  eftar  por  efte  Regimento  ,  e  de  o  cum- 

prir 
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prir  inteiramente  ,  eque  fabem  o  que  nelle  feconthem,  e  naô  quere- 
rem haver  outra  fatisfaçaõ  de  íeus  ierviços  fenaó  a  contheuda  nelle , 

e  pera  iílb  lhe  fera  lido,  e  declarado  perante  as  dittas  teítemunhas  pel- 
]q  ditto  Notário  ,  e  aílim  o  declarara  na  ditta  eícretura  ,  em  que  outro 
íi  renunciaõ  as  partes  expreíTamente  todo  o  direito  que  poífaó  ter  pa- 

ra requerer,  e haver  a  ditta  fatisfaçaõ  por  outra  qualquer  via,  e  o  dit- 
to contrato  allj  fará  o  ditto  Notário  em  meu  nome  como  peíTòa  pu- 

brica  ,  naõ  aíTeítindo  a  elle  por  minha  parte  outra  peíToa  por  meu 
mandado;  e  ora  faraó  outro  íi  novo  contrato  todos,  e  cada  hum  dos 
Creados  de  Sua  Excellencia  ,  que  novamente  filho  por  bem  deita  mi- 

nha Provizaó  ,  e  mando  ao  Efcrivaõ  da  matricula  dos  moradores  de  mi- 
nha Caza  ,  ou  a  quem  o  ditto  carguo  fervir  que  naó  aífente  peflba  al- 

guma no  livro  da  matrjcuia  ,  nem  parTe  alvará  de  filhamento  àspeíFoas, 
que  eu  de  novo  tomar  para  me  fervirem  fem  primeiro  lhe  aprezentar 
certidão  do  ditto  Diogo  Lopez  em  que  declare  ter  feito  em  feu  livro 
o  ditto  contrato  ,  e  efte  Regimento  fe  tresladara  no  principio  do  ditto 
livro ,  e  aiíim  no  em  que  fe  efereverem  os  ferviços  dos  moradores  de 
minha  Caza  de  que  Jerónimo  Dias  de  Montarrojo  ,  e  o  ditto  Diogo 
Lopez  paíTarao  luas  certidoens  nas  coitas  defte ,  o  qual  fe  entregara  a 
Pedro  Rodrigues  ,  meu  Efcnvaó  da  Camará  ,  a  quem  mando  que  o 
meta  no  e  feri  tório  de  minhas  doaífoens.  Simaó  Pinheiro  o  fez  em  Vil- 

la-Viçofa  axxó  dias  Dabril  delxxxiij. 

Carta  delRey  D.  Filippe  I.  de  Portugal ,  em  que  para  pagamento 

dos  duzentos  mil  cruzados  ,  que  promettera  ao  Duque  D.  \oãé 
1.  deu  ao  Duque  D.  Theodcfio  II.  cinco  contos  de  reis 

de  juro.    E/tá  no  Archivo  da  Cafa  ,  maço  de  juros. 

DOm  PhHippe  per  graça  de  Deos  P.ei  de  Portugal  edos  AlgarvesvT 
daqu^m  e  dalém  Mar ,  Africa  ,  Senhor  de  Guine  e  da  Conquifta  ̂ "í^*  2  3  2 

Navegação,  e  comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia,  Períia,  e  da  índia  &c,  An.  15  Só. 
Aos  que  eíta  minha  Carta  virem  faço  faber  que  eu  fiz  mercê  a  Dom 
Joam  Duque  de  Bragança  meu  febrinho  que  Deos  p@xloe  de  duzentos 
mil  cruzados  para  fe  qeí  empenhar  ,  e  pagar  fuás  dividas  pagos  em  qua- 

tro annos,  e  por  em  lua  vida  lhe  naó  fer  paílada  provifaó  deita  mercê 
paliei  iru  meu  Alvará  para  fe  pagarem  a  íeus  teítamenteiros  em  quatro 
annos  pela  maneira  declarada  no  dito  Alvará,  de  que  o  treslado  he  o 
feguinte.  Eu  EIRej  faço  faber  aos  que  eíte  Alvará  virem  que  eu  fiz 

mercê  no  mes  de  Eevereiro  do  anno  pafia<.Jo  de  qt;ís-rhcrt£cs  e  oitenta  c 
três  a  D.  Joaó  Duque  de  Bragança  meu  feorinho  que  Deos  perdoe  de 
duzentos  mil  cruzados  para  fe  defeirpcnftar  e  pagor  luas  dividas  pa- 

gos em  quatro  annos ,  e  porque  em  fua  vida  lhe  naó  foi  paílada  pro- 
viíáó  deita  irerce  lhe  mandei  hora  dar  eíte  Alvará,  pcllo  qual  ei  por 
bem,  e  me  praz,  que  osdittos  duzentos  mil  cruzados  fe  paguem  aos 
teítamenteiros  do  Duque  Dom  Jcaó  em  quatro  annos ,  que  começarão 
do  primeiro  dia  do  mes  de  Janeiro  do  anno  prefente  de  quinhentos  e 
oitenta  e  quatro  em  diante  ,  para  eífeito  de  fecomelies  pagarem  fuás 

Tom.  IV.  Kkk  divi* 
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dividas ,  e  defempenhar  fua  fazenda  ,  f.  finquoenta  mil  cruzados  cada 
hum  dos  ditos  quatro  annos.  Nocificoho  aííim  aos  Veédores  de  minha 
fazenda ,  e  lhes  mando  que  façaó  aílentar  eftes  duzentos  mil  cruzados 
no  livro  delia  no  titulo  dos  ordenados  ,  e  em  cada  hum  dos  ditos  qua- 

tro annos  defpachem  fíncoenta  mil  cruzados  delles  em  lugar  onde  fe- 
jaó  bem  pagos  ás  peílbas  que  por  certidão  de  juftificaçaó  conftar  que 
faó  teftamenteiros  do  Duque  ou  que  os  podem  por  elles  receber  ,  e  if- 
to  prefentando-fe  ao  Juiz  das  Juftificaçóes  certidão  autentica  de  como 
os  duzentos  mil  cruzados  eftaó  carregados  no  Inventario  que  fe  por 

falecimento  do  Duque  fez  de  fua  fazenda  ,  pondo-fe  as  verbas  necef- 
farias ,  e  cumpraó  e  guardem  efte  Alvará  como  fe  nelle  contem  ,  pol- 
to  que  o  eífeito  delle  aja  de  durar  mais  de  hu  anno ,  e  que  naõ  íeja 
paíTado  polia  Chancellaria  fem  embargo  da  ordenação  do  fegundo  li- 

vro titulo  vinte  em  contrario.  Diogo  Lopez  o  fez  em  Madrid  a  deza- 
fete  dias  de  Março  de  mil  quinhentos  e  oitenta  e  quatro  ,  e  Nunalva- 
rez  Pereira  o  fez  efcrever.  Os  quaes  duzentos  mil  cruzados  fe  carre- 

garão no  Inventario  que  fe  fez  da  fazenda  que  ficou  por  falecimento 
do  Duque ,  como  fe  contem  em  híía  certidão  de  Francifco  Corrêa  Ef- 
crivaõ  das  partilhas  ,  juftificada  pollo  Doutor  Manoel  doliveira  que 
Deos  perdoe  ,  que  foi  Juis  do  defpacho  da  Mefa  de  minha  fazenda  ,  e 
das  Juftificaçóes  delia  ,  da  qual  certidão  e  juftificaçaó  o  treslado  he  o 
feguinte.  Aos  que  efta  certidão  dada  por  mandado ,  e  autoridade  de 
juftiça  virem  ,  certifico  eu  Francifco  Corrêa  Efcrivaó  por  efpecial 
mandado  delRey  noífo  Senhor  das  partilhas  da  fazenda  que  ficou  por 
fallecimento  do  Duque  D.  Joaó  que  Deos  tem  ,  que  no  Inventario  que 
fe  fez  da  dita  fazenda  eftaó  lançados  os  duzentos  mil  cruzados,  de  que 
Sua  Mageftade  fez  mercê  a  Sua  Excellencia  que  Deos  tem  em  fua  vi- 

da ,  por  hfia  addiçao  que  eftaá  no  dito  Inventario  de  que  o  trcsindo 
he  o  feguinte.  Duzentos  mil  cruzados  que  feitos  a  reacs  vem  a  fer  oi- 

tenta contos  de  que  EIRei  Noílb  Senhor  fez  mercê  ao  Duque  Dom 
Joaó  que  Deos  tem  para  fe  defempenhar  e  pagar  fuás  dividas  pagos 
em  quatro  annos  que  começarão  ao  primeiro  dia  do  mes  de  Janeiro  do 
anno  prelente  de  quinhentos  e  oitenta  e  quatro  annos.  f.  finquoenta 
mil  cruzados  em  «£jda  hum  dos  ditos  quatro  annos  conforme  ao  Alva- 

rá que  Sua  Mageftade  paílòu ,  o  qual  foi  feito  em  Madrid  por  Diogo 
Lopez  a  deíàiete  dias  do  mes  de  Março  do  dito  anno  íòb  efcrita  por 
Nuno  Alvarez  Pereira.  E  aííim  certifico  que  no  teftamento  do  dito 
Senhor  Duque  que  aja  gloria  foi  leixada  por  teftamenteira  a  Senhora 
D.  Catharina  nolfa  Senhora,  como  confia  de  hua  addiçao  do  dito  tef- 

tamento de  que  o  treslado  he  o  feguinte.  Ha  Senhora  D.  Catharina 
peço  que  íeja  minha  teftamenteira  e  que  efcolha  o  lugar  que  lhe  pa- 

recer conveniente  para  minha  fepultura  ,  certifico  que  em  todo  o  di- 
to teftamento ,  naó  ha  outra  verba  ,  nem  addiçao  que  trate  da  tefta- 

menteira fenaó  a  conteuda  nefta  certidão ,  ho  que  tudo  confta  pello 
dito  inventario  e  teftamento  que  ficaó  em  meu  poder  ,  a  que  me  re- 

porto ,  e  as  ditas  addiçoês  forno  concertadas  com  os  próprios  por  mim 
Efcrivaó  ,  e  por  Diogo  Lopez  publico  Notário  nas  coufas  que  tocaó 
ao  Duque  5  e  a  Senhora  D.  Catharina  noííbs  Senhores  e  por  tudo  paf- 

far 
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far  aíTim  na  verdade  paliei  efta  por  mim  feita  e  aííinada  de  meu  final 

coftumado  em  Villavioofa  a  féis  dias  do  mes  d**  Abril  de  mil  e  quinhen- tos e  oitenta  e  quatro  annos.     Francifco  Corrêa.      O  Doutor  Manoel 
doliveira  de  Gamboa  do  Confelho  de  EIRej  noíTo  Senhor ,  e  feu  def- 
embargador  do  paço  ,  Juiz  de  fua  fazenda  e  das  Juftificaçoês  delia  fa- 

ço faber  aos  que  eíta  certidão  virem  que  a  mim  meconftou  por  autos 
que  ficaó  em  poder  do  eferivaô  que  eíla  fobfcreveo ,  a  certidão  atras 
ler  feita  e  aííinada  por  Francifco  Corrêa  eferivaõ  das  partilhas  do  Du- 

que D.  Joaõ  que  Deos  tem  ,  e  por  tanto  mandei  paíTar  a  prefente  pe- 
la qual  ej  a  dita  certidão  porjuftificada ,  e  ha  declaro  por  verdadeira  , 

e  como  a  tal  fe  lhe  pode  dar  inteira  feé  onde  quer  que  for  prefenta- 
da  ,  feita  em  Lisboa  aos  quatorze  dias  d'  Abril.   Agoílinho  d'  Almeida 
a  fez  de  mil  quinhentos  e  oitenta  e  quatro  ,  e  eu  Pedro  d'  Almeida  a 
fiz  eferever  e  fobeferevi ,  e  pagua  fefenta  reis  ,   e  de  aílinar  nada  ,  o 

Doutor  Manoel  d1  Oliveira  de  Gamboa.  Ehora  o  Duque  D.  Theodo- 
fio meu  muito  amado ,  e  prezado  fobrinho  filho  do  Duque  D.  Jcaó 

me  aprefentou  hu  meu  Alvará  porque  ouve  por  bem  que  os  ditos  du- 
zentos mil  cruzados  foliem  pagos  em  juro  a  condição  de  retro  a  pre- 

ço de  dozafeis  mil  reis  o  milheiro,  do  qual  Alvará  o  treslado  he  ofe- 
guinte.     Eu  EIRej   faço  faber  aos  que  efte  Alvará  virem  que  eu  fiz 
mercê  em  Fevereiro  do  anno  de  quinhentos  e  oitenta  e  três  a  D.  Joaó 
Duque  de  Bragança  meu  fobrinho  que  Deos  perdoe  de  duzentos  mil 
cruzados  para  fe  defempenhar ,  e  pagar  fuás  dividas  pagos  em  quatro 
annos  ,  e  por  em  fua  vida  lhe  naõ  fer  paífada  proviíáó   deíla  mercê , 

pa-Tei  hum  meu  Alvará  pollo  qual  ouve  por  bem  que  os  ditos  duzen- 
tos mil  cruzados  fe  pagaífem  aos  teftamenteiros  do  Duque  D.  Joaô  em 

quatro  annos  que  fe  começariaó  do  primeiro  dia  domes  de  Janeiro  do 
anno   de  quinhentos  e  oitenta  e  quatro  em  diante  ,  convém  a  faber , 
finquoenta  mi!  cruzados  cada  anno  para  erfeito  de  fe  com  elles  paga- 

rem fuás  dividas  ,  e  defempenhar   fua  fazenda  como  mais  largamente 
he  declarado   no  dito  Alvará  ,  e  vendo  eu  hora  como   minha  fazenda 
cita  em  muita  necefiidade  polias  grandes  defpezas  que  fe  delia  fazem, 
aífim  nos  lugares  de  Africa  para  confervaçaô  delles ,  e  armadas  ,  e  ou- 

tras coufas  de  meu  ferviço  como  no  eftado  da  índia,  e  cada  dia  cre- 
cem  mais  ,  e  por  eífa  cauía  fenaó  poder  fazer  pagamento  dos^litos  du- 

zentos riil  cruzados  aos  teftamenteiros  do  Duque  conforme  a  provifaó 
da  dica  mercê  ,  ej  por  bem   e  me  pras  que  os  ditos  duzentos  mil  cru- 

zados fe  paguem  a  Dom  Theodofio  Duque  de  Bragança  feu  filho  meu 
muito  amado  e  prezado  fobrinho  em  juro  a  condição  de  retro  a  preço 
de  dczaíVis  mil  reis  o  milheiro  em  que  montão  finco  contos  déreis  de 
juro   cada  anno  ,  e  que  lhe  fejaó  aífentados  em  parte  onde  delles  aja 

bom  papamento  ,  de  doze  dias  do  mes  d1  Abril  defte  prefente  anno  de 
quinhentos  c  oitenta  c  féis  em  diante  em  que  ej  por  bem  que  os  come- 

ce a  vencer  ,  dos  quaes  poderão  defpor  os  teftamenteiros  do  Duque  D. 
Joaó  ,  do  modo  que  o  podéram  fazer  dos  duzentos  mil  cruzados  fclhe 
foraó  entregues  em  dinheiro  conforme  a  dita  proviíáó  leni  embargo 
do  padrão  dos  di^os  finquo  contos  déreis  de  juro  fe  aver  de  fazer  em 
nome  do  Duque  D.  Theodofio  feu  filho.  Notificoho  aílim.     E  mando 

Tom.  IV.  Kkkii  a  D. 
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a  D.  Fernando  de  Noronha  Conde  de  Linhares  do  meu  Confelho  de 

Eftado  ,  e  Veador  d^  minha  fazcn.li  que  ao  Duque  D.  Theodoíio   faça 
fazer  padrão  em  forma  dos  ditos  finco  contos  de  reis  a  condição  de  re- 

tro ,  com  todas  asclaufulas  e  condições  com  que  fecoftumaó  fazer  os 
padrões  de  juro  que  fe  vendem  de  minha  fazenda  ,  no  qual  padrão  fe 
tresladara  a  provifaó  da  mercê  dos  ditos  duzentos  mil  cruzados  ,  e  af- 
íim  efte,  efeporaó  as  verbas  neceíTarias ,  e  efte  íecomprira  como  fe 
nelle  contem  ,  pofto  que  naó  feja  pairado  polia  Ghancellaria  ,    fem 
embargo  da  Ordenação  em  contrario.     João  Alvares  o  fez  ein  Lisboa 

a  vinte  e  hum  dias  do  mes  d'  Agoílo  de  mil  e  quinhentos  e  oitenta  e 
féis,  e  eu  Manoel  Da/evedo  o  fiz  efcrever.    Pedindome  o  Duque  D. 
Theodoíio   meu  fobrinho  que  lhe  fizeííe  mercê  de  lhe  mandar   paífar 
Padrão  em  forma  dos  ditos  finco  contos  de  reis  de  juro  conforme  ao 

dito  Alvará ,  o  que  viílo  por  mim  ,  e  aífi  os  ditos  Alvarás  aqui  encor- 
porados ,  lhe  mandei  dar  efta  Carta  de  padrão  ,  pela  qual  no  melhor 
modo  que  poíTa  fer ,  e  de  direito  mais  valer  ej  por  bem  que  o  Duque 
D.  Theodoíio  meu  fobrinho  ,  tenha ,  e  aja  de  minha  fazenda  os  ditos 
finco  contos  déreis  de  juro,  e  herdade  para  fempre  a  condição  de  pa- 

cto de  retro  ,  vendendo  em  fatisfaçaó  ,  e  contentamento  dos  duzentos 
mil  cruzados  de  que  polia  dita  provifaó  fiz  mercê  ao  Duque  D.  João 
feu  pai  que  Deos  perdoe  para  fe  defempenhar ,  e  pagar  fuás  dividas, 
ciue  he  a  razaó  de  dezafeis  mil  reis  o  milheiro  ,  das  rendas ,  e  rendi- 
n.entos  de  meus  Reynos  ,  e  Senhorios  ,  e  o  direito  de  aver  e  receber 
em  cada  hum  anno  de  mim  ,  e  dos  Reis  meus  fucceííores  os  ditos  finco 
contos  de  tença  de  juro,  e  herdade  para  fempre,  para  elle  e  feus  filhos,, 
herdeiros  e  fucceíTores  ,  defcendentes  ,  e  aícendentes  ,  aífim  machos , 
como  fêmeas  e  ifto  para  que  os  ajaõ  em  cada  hu  anno  de  renda ,  fem 
defcontar  coufa  algíía  do  preço  porque  lhe  aííim  dou  a  dita  tença  de 
juro  como  bens  feus  próprios  patrimoniaes  partiveis,  e  como  leu  pró- 

prio património  livre  eifento,  fem  terem  nenhúa  natureza  de  bens  da 
Coroa.     E  elle  Duque  D.  Theodoíio  meu  fobrinho  ,  e  feus  filhos  her- 

deiros ,  e  fucceíTores ,  e  cada  hum  delles  os  paíla  partir  ,  trocar ,  alhear, 
vender  ,  trefpaífar  ,  obrigar  ,  e  vincular,  e  aííim  em  feu  Morgado  ,  ou 
Morgados  meter ,  e  em  teílamento  ,  ou  codecilho  deixar  e  delles  tef- 
tar  ,  dar  ,  ou  doar  ,  e  entre  vivos  ,  ou  por  caufa  de  morte  defpoor  li- 

vremente como  coufa  fua  própria ,  fem  em  tempo  algum  fe  poder  di- 
zer que  faô  bens  da  Coroa  ,  ou  que  hao  de  ter  algua  natureza  de  bens 

da  Coroa.   Dos  quaes  finco  contos  déreis  de  juro  D.  Catharina  minha 

prima  mulher  do  Duque  D.  Joaó  poderá  deípor  do  modo  que  pode- 
rá fazer  dos  duzentos  mil  cruzados  fe  lhe  foraó  entregues  em  dinheiro 

conforme  a  provifaó  da  dita  merce   fem  embargo   deite  padrão   fazer 
em  nome  do  Duque  D.  Thcodofio  feu  filho  ,  e  quando  os  aífim  treí- 
paílarem  ,  ou  derem  ,  ou  deixarem  o  poílaó  livremente  fazer  ,  fem  pa- 

ra iífo  fer  neceífario  confentimento  meu  ,  nem  dos  Reis  meus  fucecí- 
íbres ,  que  depois  de  mim  vierem ,  nem  de  meus  officiacs  ,  nem  dos 
officiacs  dos  Reis  meus  fucceííbres.     E  querendo  as  ditas  peílbas  a  que 
a  dita  tença  de  juro  ,  ou  parte  delia  pcrfucceílaó  ,  ou  por  outro  qual- 

quer titulo  vier,  ou  cada  hua  das  ditas  pcíToas  tirar  carta  para  lhe  fer 

defpa- 
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defpacr-ado  em  minha  fazcmda  o  que  lhe  aflim  pertencer  avcr  ,  lhe  fe- 
ra feito  carta  a  cada  huá  com  as  condições  defta  ,  que  fera  incorporada 

na  outra  ,   ou  outras  que  de  novo  fe  ouverem  de  fazer,  com  declara- 
ção de  como  veyo  a  elle  ,  porquanto  quero,  emepras  que  o  Duque 

D.  Theodofio  meu  fobrinho  ,  e  feus  filnos ,  e  todos  feus  herdeiros  ,  e 
fucceíTores,  epeíToas  aílim  machos,  como  fêmeas,  a  que  der,  ou  doar, 
deixar  vender ,  ou  trefpaíTar  os  ditos  dinheiros  ,  ou  parte  delles  os  te- 
nhaõ  e  ajaó  para  fempre  de  juro  ,  e  herdade  com  adita  condição  de 
retro  como  bens  patrimoniaes ,  e  pofiçaó  fua  livre ,  como  dito  he.  E 
para  as  coufas  fobreditas ,  e  para  cada  híía  delias  aver  effeito  ,  derogo, 
e  ej  por  derogada  a  lej  mental ,  e  todos  os  parrafos ,  e  Capítulos  del- 

ia que  eftaó  no  fegundo  livro   de  minhas  Ordenações  titulo  dozafete 
em  todas  as  partes  delta  em  quanto  forem  contra  as  coufas  nefta  carta 
declaradas  ,  pofto  que  tenhaó  claufulas  derogatorias  ,  ou  outras  mais 
fortes  e  exorbitantes ,  porque  de  meu  poder  Real  e  abfoluto  ,  a  dero- 

go em  todo  quanto  a  eíte  cafo  e  venda ,  e  coufas  nefta  carta  conteu- 
das  ,  e  quero  que  nella  naó  aja  lugar  ,  e  aflim  fem  embargo  de  quaef- 
quer  outras  leis  ,  e  ordenaçoens ,  direito  Civil ,  glofas  ,  e  opinioens  ,  e 
determinações  feitas  ou  por  fizer  que  em  contrario  defto  fejaó  em  par- 

te ,   ou  em  todo  ,  por  qualquer  modo  que  íèja  poílo  que  iíTo  mofino 
tenhaó  claufulas  derogatorias  ,  ou  derogatorias  delias ,  e  que  de  huas 
e  de  outras  foíTe  neceífario  fazer  aqui  expreífa  menção  ,  e  derogaçnô 
de  verbo  adverbiim,  e  naó  baftaíTe  fazella  por  claufulas  geraes  que  im- 
portaffem  o  mefmo  as  quaes  todas ,  e  cada  huã  delias  derogo  ,  e  anui- 
lo  de  meu  próprio  moto  ,  certa  feiencia  ,  poder  Real ,  e  abfoluto  ,  e 
quero  que  neíta  venda  e  coufas  nefta  Carta  conteudas  naó  ajaó  eífeito 
nem  vigor  algum.    E  fem  embargo  da  Ordenação  do  fegundo  livro  ti- 

tulo quarenta  e  nove ,  que  dis  que  quando  fe  as  taes  leis  e  Ordena- 
ções derogarem  fe  faça  expreíTa  menção  da  fubftancia  delias  ,  e  que  de 

outro  modo  naó  valha  a  derogaçaó  que  fe  fizer ,  e  pofto  que  eu  ouve 
por  jufto  e  arezoado  preço  os  ditos  dezafeis  mil  reis  o  milheiro  cora 
a  dita  condição  e  pacto  de  retro  ,  com  que  mandei  dar  o  dito  preço  ao 
Duque  D.  Theodofio  meu  fobrinho  ,  e  feus  herdeiros  c  fucceíTores ,  e 
na  maneira  fobredita  ,  e  feja  certo  que  efte  contrato  de  dazafeis  mil 
reis  o  milheiro  perpétuos  para  fempre  com  o  dito  pacto  de  retro  he  li- 

cito ,  e  jufto  ,  para  mais  abaftança  e  fegu rança  do  Duque  efeus  filhos, 
herdeiros  ,  e  fucceíTores  a  quem  o  dito  juro  por  qualquer  via  vier  ,  eu 
em  meu  nome  ,  e  dos  Reis  meus  fucceíTores  ei  por  bem  de  nunqua  por 
minha  parte ,  nem  por  parte  dos  Reis  meus  fucceíTores  fe  poder  aíle- 
gar  em  Juízo,  nem  fora  delle  que  foi  lefaó  demais  dametade  do  juf- 

to preço  ,    fem  embargo  da  Ordenação  do  livro  quarto  titulo  trinta 
que  o  contrario  defpoem,  edis  que  a  dita  lei  fe  naó  poífa  renunciar. 
E  dado  cafo  que  na  dita  tença  de  juro  poralgua  maneira  mais  valeíTe 
agora,  ou  poilos  tempos  vindouros   em  pouca,  ou  em  muita  quanti- 

dade, ou  que  em  algum  tempo  poralgua  via  cuidada,  ou  naó  cuida- 
da defeito,  ou  de  direito  fe  achaíTe  ,  ou  determmaífe  que  efta  venda 

era  u furaria  ou  que  fe  naó  podia  fazer  cm  tal  cafo  ,  eu  d1  agora  para 
fempre  cm  meu  nome  é  dos  Reis  meus  fucceíTores  faço  pura  ,  c  livre, 

e  irre- 
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e  irrevogável  doação ,  e  mercê  antre  vivos  valedoura  ao  Duque  Dom 
Theodoíio  e  a  feus  filhos  ,  herdeiros,  e  ÍucceíTores,  epeílbas  a  que  o 
dito  juro  vier  da  dita  melhoria  e  mais  valia  ,  e  ainda  que  fe  quizcíTe 
dizer  que  ouve  na  venda  diminuição  da  quarta  parte  do  juíto  preço 
fem  embargo  da  Ordenação  do  livro  quarto  titulo  quatorze  das  uíuras 
como  faó  defezas ,  e  da  outra  Ordenação  do  meímo  quarto  livro  titu- 

lo vinte  e  fete  do  que  vende  algua  coufa  com  condição  ,  e  dos  parra- 
f  os  de  cada  hua  delias ,  as  quaes  quero  que  naõ  ajaõ  lugar  nas  coufas 
conteudas  nella  Carta  ,  e  as  derogo  ambas  e  cada  hua  delias  e  quaef- 
quer  outras  com  as  meímas  claufulas  e  derogaçoés  acima  ditas ,  e  fem 

embargo  d'  ellas  ej  por  bem  que  eíla  Carta  de  finco  contos  de  reis  de 
juro  feja  firme  ,  e  valiofa  ,  e  fe  cumpra  inteiramente  e  o  mais  erEcaf- 
mente  que  polia  fer ,  o  que  aílim  quero  e  mando  de  meu  próprio  mo- 

to ,  certa  fciencia  ,  poder  Real  ,  e  abfoluto  ,  com  declaração  que  D. 
Catharina  minha  prima  ,  e  mai  do  Duque  D.  Theodoíio  como  teíla- 
menteira  que  he  do  Duque  D.  Joaó  feu  marido  ,  poderá  deípor  dos 
ditos  finco  contos  de  reis  de  juro  do  modo  que  o  podéra  fazer  dos 
ditos  duzentos  mil  cruzados  fe  lhe  foraó  entregues  em  dinheiro  con- 

forme a  proviíaó  porque  ouve  por  bem  que  lhe  foíTem  pagos  no  dito 
juro ,  que  aqui  vai  encorporada ,  e  fendo  cafo  que  em  algum  tempo 
fe  faça  Lej  ,  ou  Regimento  ,  ou  Capitulo  de  Cortes  ,  ou  por  qualquer 
outra  via  fe  introduza  ufo  ,  ou  coílume  porque  fe  poifà  prejudicar  as 
coufas  conteudas  neíla  ,  ei  por  bem  que  nella  naó  aja  lugar  ,  antes  fem 
embargo  de  quaefquer  leis  e  mandados  ,  que  ao  diante  em  geral  ,  ou 
particular ,  eu  ,  ou  os  outros  ditos  Reis  meus  lucceífores  mandarem 
por  qualquer  caufa  que  feja  ,  eíla  Carta  fe  cumpra  inteiramente  como 
dito  he.   E  elle  Duque  D.  Theodoíio  e  feus  filhos  ,  herdeiros ,  e  fuecef- 
fores  ,  e  peílbas  fobreditas  ajaó  em  cada  hum  anno  realmente  e  com 
erleito  os  ditos  finco  contos  déreis  de  juro ,  fem  os  nunqua  defeontar 
ao  tempo  que  felhes  tirar  adita  tença  de  juro  ,  conforme  adita  con- 

dição de  retro  fem  deminuir  coufa  alguma  do  preço  porque  lhe  dou  a 
dita  tença  de  juro.     E  fendo  cafo  que  em  algum  tempo  por  algtía  via 
cuidada  ,  ou  naó  cuidada  de  feito  ,   ou  de  direito  fe  achaííe  ,  ou  deter- 
minaiTe  que  era  coufa  ufuraria  dar  os  ditos  finco  contos  déreis  em  pa- 

gamento dos  ditos  duzentos  mil  cruzados  de  que  aílim   fiz  mercê  ao 
Duque  D.  João  ,   ou  que  fe  naó  podia  fazer  por  qualquer  modo  que 
feja ,  em  tal  cafo  ej  por  bem  avendo  refpeito  aos  muitos  merecimentos 
do  Duque  D.  Theodoíio,  e  ao  muito  devido  que  comigo  tem,  de  mi- 

nha própria  e livre  vontade  lhe  fazer  mercê,  como  defeito  faço  por 
cila  Carta  mercê  e  doação  dos  ditos  finco  contos  de  reis  de  tença  per- 

pétuos de  juro  e  herdade  para  fempre  ,  os  quaes  avera  elle,  e  feus  her- 
deiros ,  .e  íucceíTores ,  epeílbas  fobreditas  com  as  mefmas  claufulas  que 

aqui  vaó  declaradas  ficando  porem  o  paclo  de  retro  vendendo  firme , 
quando  a  tal  duvida ,  ou  quaefquer  outras  duvidas  lhe  nao  foífem  pof- 
tas  porque  fendolhe  pofta  algua  duvida  tal  porque  fe  eíla  Carta  ,  e  as 

coufas  nella  conteudas  fe  ouvefTem  d1  envalidar ,  lhe  faço  delles  mer- 
cê ,  na  fobredita  maneira  ficando   porem  fempre  a  dita  tença  de  juro 

com  a  dita  condição  de  retro  fem  embargo  da  dita  doação  que  poílo 

que 
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que  nella  aja  eífeito  por  qualquer  via  fempre  ficará  com  a  dita  con- 

dirão ,    para    cm  qualquer  tempo  que  os  Reis  meus   fucceíTores  ,  ou 
eu  a  quiíermos  tirar  ,  o  poíTamos  fazer  polia  maneira  em  eíla  Carta 
declarada  ,  ho  que  affim  ei  por  bem  poílo  que  feja  certo  que  eíte  con- 
traclo  he  licito  ,  e  naó  lie  ufurario.     E  o  Duque  D.  Theodoíio  meu 
ibbrinho  e  D.  Catliarina  fua  Mãj  como  teíhmenteira  do  Duque  Dom 
Joaò  leu  marido ,  por  me  íervirem  foraõ  contentes  de  aceitarem  o  pa- 

gamento  dos  ditos  duzentos  mil  cruzados  nos  ditos   finco  contos  de 
reis  de  juro  ,  dos  quaes  D.  Catharina  minha  prima  como  tcílamenteira 
do  Duque  feu  marido ,   poderá  delpoor  do  modo  que  o  poderá  fazer 
dos  duzentos  mil  cruzados  íe  lhe  foraõ  entregues  em  dinheiro  como 

atras  he  declarado.     E  por  tanto  cada  vez  que  eu  quizer  ,  ou  em  qual- 
quer tempo  que  me  aprover  a  mim  ou  a  meus  íucceflbres  de  tornar  a 

tirar  os  ditos  finco  contos  de  reis  de  juro  para  fempre   o  poderei  fa- 
zer y  e  ellc  e  feus  luccefTores  feraó  obrigados  ha  mos  tornar  com  tan- 
to que  lhe  de  os  ditos  duzentos  mil  cruzados  juntamente ,  na  moeda 

da  lej  e  valia  que  correr  ao  tempo  que  lhos  mandar  tirar ,  fem  defcon- 
tar  coufa  algua   do  principal ,  e  doutra  maneira  naó.     E  porem  partin- 
dofe  a  dita  tença  de  juro,  e  querendo  eu  tirar  a  parte  que  qualquer 
peífoa  tiver,  eu  o  poderei  fazer  mandandolhe  pagar  juntamente  o  que 
na  dita  parte  que  affim  tiver  montar  a  rezaõ  desditos  dezafeis  mil  reis 
o  milheiro  polia  maneira  fobredita.  Por  quanto  eííe  Duque  D.  Theo- 
dofio  ,  e  feus  filhos  ,  herdeiros  ,  e  fucceíTores  ,  e  peffoas  íobreditas  po- 

derão aver  ,  elevar  para  fi  os  rendimentos  década  hum  anno  da  dita 
tença  livremente  fem  lhe  ferem  nunqua  difeontados  coufa  alguma  ao 
tempo  que  lhos  tornar  a  tirar,  e  com  a  dita  condição  ,  e  declaração  que- 

ro que  eira  Carta  fe  cumpra  na  maneira  fobredita.     E  o  Duque  ,  e  D. 
Catharina  fua  maj  como  teítamenteira  do  Duque  D.  Joaó  aceitarão  o 
pagamento  dos  ditos  duzentos  mil  cruzados  nos  ditos  finco  contos  de 
reis  de  juro  ,  e  foraõ  difib  contentes  com  todas  as  claufulas ,  e  condi- 

ções fobreditas ,  e  para  mor  firmeza  dello  fupro  em  quanto  he  necef- 
lario  todos  os  defeitos  defeito,  ou  de  direito  que  nifto  poífaõ  inter- 

vir.   E  rogo  e  encomendo  a  todos  os  Reis  meus  fucceíTores  que  pollo 
tempo  forem  que  cumpraó  ,  e  mandem  comprir  eíta  Carta  ,  e  todas  as 
coufas  em  ella  conteudas  como  nella  íe  contem.     Os  quaes  finco  con- 

tos déreis  de  juro  ei  por  bem  que  lhe  fejaõ  aíTentados ,  e  pagos  nos 
Almoxarifados  abaixo  declarados.  S.  dous  contos  no  Almoxarifado  de 
Miranda ,  e  hum  conto  no  Almoxarifado  de  Viana  ,  e  hum  conto  no 
Almoxarifado  de  Guimaraens ,  ehum  conto  no  Almoxarifado  de  Porta- 

legre.    E  por  tanto  mando  aos  executores  dos  ditos  Almoxarifados  que 
hora  faõ ,  e  ao  diante  forem  que   de  doze  dias  do  mes  de  Abril  deite 
anno  preíente  de  quinhentos  e  oitenta  e  féis  em  diante  em  cada  hum 
anno  dem  ,  e  paguem  ao  Duque  meu  fobrinho  os  ditos  finco  contos 
déreis,  aos  quartéis  do  anno  por  inteiro,  e  fem  quebra  alguma  poíto 
que  ahi  aja  ,  do  primeiro  rendimento  década  quartel  ;  f.  a  contia  que 
em  cada  hum  dos  ditos  Almoxarifados  ha  de  aver  polia  maneira  aífima 
declarada  fem  do  rendimento  dos  ditos  Almoxarifados  fazerem  outra 

dcfpeza  algua ,  por  fpecial  que  feja ,  ate  o  Duque  e  feus  filhos  ,  her- 
deiros , 



4..J.8    Trovas  doLiv.  VL  da  Ht floria  (jeneakçjca 
dciros  ,  e  fucceíTores ,  e  peílbas  a  que  os  ditos  dinheiros  vierem  ,  fe- 

rem delles  pagos  por  inteiro  e  fem  quebra  como  dito  he.      E  fendo 
cafo  que  eu  faça  quita  ou  efpera  aos  povos  dos  lugares  dos  ditos  Al- 

moxarifados ou  aos  rendeiros  arrendandofe  as  cifas  delles ,  ou  aos  ditos 
Executores  ,  a  dita  quita  ,    ou  efpera  naó  perjudicara  ao  pagamento 
dos  ditos  finco  contos  de  reis ,  de  maneira  que  fempre  o  Duque  meu 
íobrinho ,  e  feus  herdeiros  ,  e  pellbas  a  que  os  ditos  dinheiros  vierem 
fejaõ  delles  pagos  na  maneira  fobredita.     E  pofto  que  Eu  mande  fa- 

zer outros  pagamentos,  aílim  meus  como  de  partes  que  os  Executores 
dos  ditos  Almoxarifados  tenhaó  nas  folhas  do  aíTentamento  ,  ou  por 
outras  provifoens  íem  embargo  do  Regimento  ler  em  contrario.     O 
qual  pagamento  lhe  os  ditos  executores  aífim  faraó  fem  cfperarem  pol- 

ias folhas  do  aftentamento ,  que  em  cada  hum  anno  lhe  he  enviada  e 
pofto  que  a  contia  que  ha  de  aver  em  cada  Almoxarifado  naó  va  lan- 

çado nella  ho  dito  pagamento  lhe  faraó  polia  dita  maneira  por  efta  fó 
Carta  geral ,  fem  mais  ler  neceíTario  outra  provifaó  minha  ,  nem  de 
minha  fazenda  ,  e  per  o  treslado  delia  ,  que  fera  regiftada  no  livro  dos 
Regiftos  das  cartas  geraes  de  cada  hum  dos  ditos  Almoxarifados  pol- 
los  eícrivaés  delles,  e  conhecimentos  do  Duque  ou  da  peífoa  que  para 
iíío  tiver  feu  poder  ,  mando  aos  contadores  que  levem  em  conta  a  ca- 

da hum  dos  ditos  Executores  o  que  lhe  aílim  pagarem  a  refpeito  da 
contia  que  hade  aver.  em  cada  hum  delles.    E  naó  o  comprindo  aíli  os 
ditos  Executores  cã  por  bem  que  cada  hum  encorra  em  pena  de  qua- 

renta cruzados  cada  vez  que  nella  encorrer  ,  ametade  para  os  cativos, 
e  ametade  para  quem  o  accuíar.    Pollo  que  mando  aos  Provedores  das 
Comarcas  dos  ditos  Almoxarifados  ,  e  aos  Corregedores  delias ,  qual 
delles  para  illo  for  requerido  que  com  muita  brevidade  façaó  execu- 

ção polia  dita  pena  todas  as  vezes  que  acharem ,  que  os  ditos  Execu- 
tores ou  algus  delles  encorreraó  na  dita  pena.     E  efta  Carta  naó  pre- 

judicara ao  pagamento  de  outras  coufas  geraes  que  nos  ditos  Almoxa- 
rifados eftiverem  aílentadas  primeiro  que  ella.     E  mando  a  Dom  Fer- 

nando de  Noronha  conde  de  Linhares  do  meu  Confelho  de  Eftado ,  e 
Veador  de  minha  fazenda  que  lhe  faça  aíTentar  os  ditos  íinco  contos 
de  reis  nos  livros  dos  juros  delia  no  titulo  dos  ditos  Almoxarifados. 
E  levar  cada  anno  nas  folhas  do  aíTentamento  delles.  S.  a  contia  que 
em  cada  hum  delles  hade  aver  aprefentandolhe  primeiro  certidão  nas 
coitas  deita  de  hum  dos  eícrivaés  de  minha  fazenda  de  como  noregif- 
to  da  provifaó  da  mercê  dos  ditos  duzentos  mil  cruzados  fica  pofta 
verba,  que  naó  ha  o  Duque  nem  os  teftamenteiros  do  Duque  íeu  pay, 
de  aver  pagamento  delles  em  dinheiro  conforme  a  dita  provifaó  ,  por 
lhos  mandar  pagar  nos  ditos  finco  contos  de  reis   de  juro  conteúdos 
nefta  Carta ,  e  outra  certidão  de  Baftiaó  Diaz  fidalgo  de  minha  Cafa 
de  como  no  livro  das  Mercês  que  tem  em  feu  poder  no  regifto  da  di- 

ta provifaó  fica  pofta  outra  tal  verba,  e  porquanto  ha  conta  dos  di- 
tos duzentos  mil  cruzados  mandei  pagar  por  minha  provifaó  aos  tef- 

tamenteiros do  Duque  Dom  Joaó  fincoenta  mil  cruzados  no  Thczou- 
ro  da  Caza  da  índia  ,  de  que  naó  ouveraó  pagamento  para  hum  dos 
Eícrivaés  de  minha  fazenda  verba  no  regifto  delia  que  naó  ouve  eífei- to 
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to  e  fe  ronipeo  por  os  ditos  duzentos  mil  cruzados  lhe  ferem  pagos  no 
dito  juro  ,  de  que  paíTara  fua  certidão  nas  coitas  deita  ,  e  as  proviíbens 
aqui  encorporadas  ,  e  a  que  lhe  foi  paíTada  para  o  Thefoureiro  da  Caía 
da  índia  foraó  rotas  ao  aíTinar  deita  ,  que  para  firmeza  de  todo  lhe 
mandei  dar  por  mim  aíTinada  e  paíTada  polia  minha  Chancellaria  ,  fel- 
lada  com  o  meu  fello  de  chumbo.  Dada  na  Cidade  de  Lixboa  a  vinte 
e  três  dias  do  mes  de  Setembro.  Joaõ  Alvarez  a  fez  Anno  do  Naci- 
mento  de  NoíTb  Senhor  Jeíu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  oitenta  e 
féis.    E  eu  Manoel  d'  Azevedo  a  fiz  efcrever. 

Alvará  delRey  D.  Fií/ppell.  em  que  houve  por  bem ,  de  por  fale* 
cimento  do  Duque  D.JoaÕ  I.  Jazer  a  mercê  a/eu  filho  o  Duque 
D.  Theodofw  de  naÚ  pagar  Chancellaria  das  Cartas ,  Doações , 

e  Provijbens  de  quaejquer  mercês  ,  que  Je  lhe  fizejjem  ,  de  que  fe 
devem  direitos  na  áita  Chancellaria.  Original  efiá  no  Cartório 
da  Cajá  de  Bragança  ,  onde  o  copiey. 

E U  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  virem  ,  que  em  vi- Nu  Hl.  2  J  J, da  do  Duque  de  Bragança  Dom  Joam  meu  muito  amado  e  preza-      ̂ n>  j^, 

do  fobrinho  ,  que  Deos  aja ,  citando  elle  em  minha  Corte  ,  lhe  man-       '     *    /  t* dei  dizer  que  confiderando  eu  o  muj  conjunto  divido  que  comigo  ti- 
nha Dona  Caterina  fua  molher ,  minha  muito  amada  ,  e  prezada  pri- 

ma ,  filha  do  Lfante  Dom  Duarte  meu  tio  que  fanta  gloria  aja  ,  e 
avendo  refpeito  ao  muito  amor  que  lhe  tinha  ,  e  ao  que  elle  Duque 
moftrára  nas  couías  de  meu  ferviço  ,  depois  que  entrey   neftes  meus 
Reinos,  e  a  muj  grande  confiança  que  tinha  de  Elle  e  todos  feus  des- 

cendentes procederem  da  mefma  maneira  ,  e  me  conhecerem  ,  e  fervi- 
rem  fempre  todas  as  mercês  que  lhe  fizeífe  ,  avia  por  bem  de  a  Elle  e 
para  fua  Cafa  fazer  as  que  lhe  entaó  mandei  declarar ,  contendas  em 
hua  portaria  que  depois  por  meu  mandado  lhe  paífou  Miguel  de  Mou- 

ra ,   do  meu  Confelho  de  eirado  ,  e  meu  eferivaõ  da  puridade  ,  pêra 
por  ella  fe  lhe  fazerem  fuás  proviíoés  ,  e  porque  antre  as  ditas  mercês 
lha  fiz  que  o  Previlegio  que  elle  tinha  pêra   nam  pagar  Chancelaria , 
vieíTe  por  feu  falecimento  ao  Duque  Dom  Theodofio  feu  filho  ,  meu 
muito  amado  e  prezado  fobrinho,  que  ora  he  Duque  de  Bragança  e 
de  Barcellos  ,  e  depois  ao  feu  neto  herdeiro  c  íuceíTor  de  fua  Cafa. 
Avendo  eu  refpeito  a  tudo  o  que  acima  hc  declarado  ,  e  ao  conjunto 
divido  que  comigo  tem  o  dito  Duque  Dom  Theodofio  ,  e  por  folgar 
muito  de  lhe  fazer  mercê  pelos  ditos  refpcitos ,  e  pelo  muito  amor  e 
boa  vontade  que  lhe  tenho  ,  ouve  por  bem  de  lhe  fazer  a  dita  merce  , 
de  que  lhe  mandei  paífar  carta  em  forma  ,  pêra  elle  em  lua  vida  nam 
pagar  Chancellaria    das  Cartas  ,    Doações  ,  e  Provifoes  de  quaefqucr 
mercês  que  lhe  eu  fizeííc  de  que  fe  deveíTem  Dereitos  a  minha  fazenda 
na  dita  Chancelaria  ,  e  que  fomente  pagaíTe  aos  oíficiaes  delia  o  que 
lhes  pertencefie  por  meu  regimento  ,  e  pelos  mefmos  refpcitos  me  praz 
e  ey  por  bem  de  per  falecimento  do  dito  Duque  D.  Theodofio  fazer  a 

Tom.  IV.  LU  mefma 
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mefma  mercê  ao  feu  filho  herdeiro  e  fucceílbr  da  fua  Cafa ,  afly  e  da 
maneira  que  a  elle  ora  tem  pela  dita  Carta ,  que  lhe  dela  mandei  dar, 
que  fe  aprefentará  com  efte  meu  Alvará  de  lembrança  ,  que  lhe  man- 

darei inteiramente  comprir  quando  for  tempo  ,  o  qual  ey  por  bem  e 
quero  que  valha  tenha  força  e  vigor,  como  fe  foíle  Carta  começada 
em  meu  nome ,  paíTada  por  minha  Chancelaria  e  felada  do  meu  feio  , 
fem  embargo  da  Ordenação  do  fegundo  livro  titulo  xx  que  manda  que 
naô  valha  Alvará  cujo  eneito  ouver  de  durar  mais  de  hum  anno  ,  e  de 
todas  as  claufulas  delia ,  e  valerá  outro  fi  pofto  que  naó  feja  paíTado 
pela  Chancelaria,  fem  embargo  da  Ordenação  do  dito  fegundo  livro 
que  o  contrario  defpoem.  Lopo  Soarez  o  fez  em  Lisboa  a  doze  de 
Junho  de  M.  D.  Ixxx  e  quoatro. 

REY. 

Carta  da  Senhora  D.  Cat  narina  para  EIRey  /obre  o  governo  dejie 

Reyno.    Ejlá  no  Cartório  da  Serem fima  Cafa  de  Bragança. 

Nlim.  -2  3  "4*  À  Vendo  muitos  dias  que  nefte  Reino  fe  dizia  geralmente  que  cha- 

An.  1593.  JLJL  mava  V.  Mageftade  afy  o  Senhor  Cardeal  Archiduque,  e  que  da- 
va efte  governo  aás  peíToas  a  que  V.  Mageftade  foi  fervido  de  o  dar , 

defejei  eu  muito  de  propor  a  V.  Mageftade  o  que  fobre  ifto  fe  me  of- 
íerecia  naô  por  pretender  que  V.  Mageftade  alteraífe  o  que  tinha  orde- 

nado ,  mas  para  que  fazendofe  o  de  que  V.  Mageftade  recebeífe  mais 
contentamento  ,  fe  tiveífe  toda  via  nefta  mudança  das  coufas  a  devida 
confideraçaó  com  as  defta  Caía  como  todos  merecemos  a  V.  Mageftade 
para  q.ue  V.  Mageftade  feja  fempre  delia  também  fervido  ,  como  eu 
defejo  ,  e  como  por  tantas  rezo£s  o  deve  fer  ,  fem  fe  dar  occaíiaõ  a 
aver  quem  trate  de  nós  difterentemente  do  que  V.  Mageftade  deve  aver 
por  bem  que  fe  faça.  Fuime  entretendo  em  efcrever  fobre  ifto  a  V. 
Mageftade  porque  naó  entendi ,  que  efta  refoluçaó  eftava  tanto  adian- 

te ,  e  porque  confiava  que  fe  naô  efqueceria  V.  Mageftade  das  rezoês 
que  ha  para  V.  Mageftade  nos  fazer  íempre  mercê  ,  e  os  dias  paffados 
recebi  híia  Carta  de  VoíTa  Mageftade  de  cinquo  do  prefente  fobre  efta 
matéria  ,  a  que  refpondi  logo  brevemente  porque  naó  eftava  com  dif- 

pofiçaó  para  mais ,  refervando  porem  que  avia  d1  efcrever  algíías  cou- 
fas a  V.  Mageftade  como  me  achaífe  com  mais  forças.  Agora  que  lou- 

vores a  Deos  eftou  milhor  ,  farei  todavia  o  que  folgara  muito  mais 
de  ter  feito  em  qualquer  daquellas  occaíioens. 

O  Duque  meu  filho  poderá  efperar  que  V.  Mageftade  o  encarre- 
gaíTe  defte  governo  em  abfencia  do  Senhor  Cardeal  porque  he  coufa 
muito  fabida  que  íempre  eftc  Reino  foy  governado  por  bua  ibo  pcf- 
foa  ,  e  que  íempre  foi  a  que  nelle  avia  mais  chegada  em  fangue  ao  Rej 
delle  quando  poralgíía  coufa  o  naó  podia  por  íy  governar:  e  ifto  por 
fe  entender  que  naó  era  rezaó  que  eftas  peílbas  fofíem  governadas  por 
outras  de  menor  qualidade  ,  e  também  por  fe  efperar  que  (endo  tais 
cumpririaó  inteiramente   com  a  obrigação  do  ierviço  de  feu  Rei  ,    e 

bem 
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bem  do  Rcyno.  O  primeiro  Governador  que  ouve  em  Portugal  foi  o 
Conde  de  Bolonha  que  defpois  foi  EIRei  D.  Affonfo  o  terceiro  o  qual 

governou  em  tempo  d''  EIRej  D.  Sancho  Capello  feu  Irmaó  ;  o  fegun- 
do  governo  foi  da  Rainha  Dona  Lianor  Telles  por  lua  filha  a  Iftante 
Dona  Brites  ;  o  terceiro  Governador  foi  o  IíFante  D.  Pedro  fendo  me- 

nino EIRei  D.  Affonfo  o  V.  feu  fobrinho  :  e  em  tempo  do  mefmo  Rei 
depois  da  morte  do  Iftante  fiquou  governando  o  Duque  de  Bragança 
D.  Fernando  primeiro  defte  nome  quando  EIRey  entrou  em  Caílel- 
la ,  por  ir  com  elle  o  Príncipe  feu  filho ,  e  o  Duque  fer  a  principal 
peíToa  do  Reino. 

He  verdade  que  ouve-  em  noíTo  tempo  outros  dous  governos 
diíferentes  daquelles ,  e  femelhantes  ao  que  V.  Mageílade  agora  orde- 

na:  mas  eíles  fe  introduzirão  por  particular  rezaô  que  obrigou  aiííò. 
O  primeiro  foi  quando  EIRey  meu  Senhor  Dom  Sebaíliaó  paliou  em 
Africa  porque  o  Cardeal  Irfante  naó  quis  governar ,  e  porque  o  Du- 

que que  Deos  tem  hia  com  Sua  Alteza  na  jornada  como  fora  fenaó 

adoecera  muito  mal  eílando  ja  em  Lixboa  para  fe  embarcar.  O  fegun- 
do  foi  defpois  do  fallefcimento  d'  EIRei  meu  Senhor  Dom  Henrique 
porque  naó  podia  para  iíTo  trattar  do  Duque  por  caufa  da  pretençaó 
que  eu  tinha  em  fua  focceíTaó. 

Defpois  difto  nos  fes  V.  Mageílade  mercê  quando  fe  partio  def- 
te Reino  de  dar  por  Governador  delle  ao  Senhor  Cardeal  Archiduque 

tornando  logo  ao  primeiro  modo  de  governo  por  fer  como  claramen- 
te he  o  milhor  ,  e  o  de  que  V.  Mageílade  ufa  em  todos  feus  Reinos, 

e  eílados  ,  a  que  V.  Mageílade  manda  hum  fó  Vifo-Rei ,  ou  Governa- 
dor ,  e  naó  muitos  como  neíle  Reino  também  fe  ufou  em  rodos  os  tem- 
pos ,  em  que  as  neceflidades  pubricas  naó  obrigarão  a  fe  fazer  o  con- 

trario. 

Por  naó  aver  hora  eíias  neceífidades  pudera  o  Duque  ter  a  efpe- 
rança  que  digo  deV.  Mageílade  lhe  encomendar  eíle  governo  ,  pois 
que  alem  da  mercê  que  Deos  lhe  fez  de  fer  fobrinho  de  V.  Mageílade, 
tem  as  partes  que  eu  podia  defejar  para  V.  Mageílade  delle  fer  bem 
fervido  ,  provadas  com  o  exemplo  que  fempre  deu  de  fy  athe  a  idade 
em  que  eíla  ,  e  com  o  modo  de  que  athe  agora  governou  fua  Caía  ,  e 
Efcado  \  e  valor  com  que  acodio  ao  ferviço  de  V.  Mageílade  em  foccor- 
10  da  Cidade  de  Lisboa  ,  moílrando  ,  que  nem  na  paz  ,  nem  na  guerra 
hade  faltar  a  fua  obrigação. 

Porem  eu  affirmo  a  V.  Mageílade  por  vida  delle  que  nunqua  te- 
ve tal  pretençaó ,  nem  dezejo :  porque  o  fey  bem  ,  e  porque  fe  cria- 

rão elle ,  e  feus  Irmãos  cm  naó  quererem  para  fy  o  que  lhes  pode  ef- 
tar  melhor ,  fenaó  aquillo  ,  em  que  V.  Mageílade  entender  ,  que  del- 
les  fera  melhor  fervido  :  e  com  eíla  regra  fe  haó  fempre  de  conformar 
em  todas  fuás  coufas,  e  também  affirmo  aV.  Mageílade,  que  fe  o  elle 
defejára  ,  e  V.  Mageílade  diífo  o  quifera  encarregar ,  que  eu  fora  pef- 
foalmente  pedir  a  V.  Mageílade  me  fizeífe  mercê  de  lho  naó  encomen- 

dar, porque  fei  o  que  neílas  matérias  mais  convém  ao  Duque,  e  a  feu 
deícanfo  ;  efou  tam  confiada  no  que  mereço  a  V.  Mageílade  ,  que  me 
perfuado  que  para  V.  Mageílade  fenaó  fervir  úq  meu  filho  neíle  lugar, 

Tom.  IV.  Lll  ii  teve 
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teve  V.  Mageftade  as  próprias  confideraçóis  ,  porque  eu  ouvera  de  pe- 

dir a  V.  Mageftade  que  lho  naó  deíTe. 
Mas  osemulos  defta  Cafa  naõ  julgaõ  ifto  aflTy,  e  querem  ,  e  pro- 

curaõ  que  fe  cuide  ,  que  a  minha  preterição  paííada  he  cauía  de  Voífa 
Mageftade  naó  trattar  de  meus  filhos,  para  feu  lerviço ,  com  a  confi- 

ança que  delles  deve  ter ,  e  haó  que  fe  ve  claramente  fer  ifto  aíTy  nef- 
ta  occafiaó  prefente.  Defta  imaginação  do  povo  tenho  eu  o  mayor 
fentimento  que  pode  fer  porque  alem  da  perda  de  reputação  do  Du- 

que ,  e  de  feus  Irmãos  ,  que  daqui  refulta  ,  vejo  que  com  ifto  fe  po- 
dem defanimar,  e  perder  do  fpiritu  em  que  os  criei,  para  emprende- 

rem  por  ferviço  de  V.  Mageftade ,  e  do  Príncipe  meu  Senhor  as  mayo- 
res  coufas  que  o  tempo  lhes  pode  offerecer  :  e  finto  ifto  ainda  mais 
porque  efperava  que  V.  Mageftade  os  fizeífe  crefcer  ,  e  os  confirmaíTe 
neftes  dezejos ,  e  na  confiança  que  he  neceífaria  para  os  executarem, 
com  lhe  fazer  as  mercês  ,  e  favores  que  he  razaó  ,  que  fempre  recebaõ 
de  Voífa  Mageftade ,  ainda  que  para  iflb  naõ  ouvefte  outra ,  mais  que 
a  fatisfaçaó  que  V.  Mageftade  tem  de  como  eu  trattei  aquella  própria 
pretençaó  paífada ,  e  de  tudo  o  que  fizemos  daquelle  tempo  athe  ago- 

ra em  que  ninguém  nos  pode  calumniar.  Porque  fc  V.  Mageftade  aífy 
o  naó  fizer  ,  que  nos  conhece  ,  e  vio  tudo  o  que  he  paífado  ,  e  nos  ve 
os  corações ,  que  poífo  eu  efperar  para  meus  nettos  durando  eftas  con- 
íideraçoés  tam  efeuíadas  para  quem  naó  deu  nunqua  occafiaó  a  ellas. 

Quando  os  Ingrefes  vieraõ  fobre  Lixboa  duvidamos  muito  do 
que  devíamos  fazer ,  e  fabe  Deos  o  que  nos  euftou  naó  nos  avifar  V. 
Mageftade  naquelle  tempo  do  que  era  fervido  que  fizeífemos ,  e  V.  Ma- 

geftade vio  quanto  entaó  nos  canfamos  receando  de  naó  acertar  com  lua 
vontade ,  e  como  toda  via  nos  refolvemos  em  offerecerem  meus  filhos 
tudo  por  ferviço  de  V.  Mageftade  aventurando  a  vida  ao  perigo  dos 
inimigos,  e  a  honra  ao  fu  ccelfo  das  coufas,  eaojuizo  de  feus  emulos, 
por  naó  faltarem  a  fua  obrigação  natural  ,  e  á  neceífidade  que  viaó  di- 

ante dos  olhos  de  acudirem  peífoalmente  ao  ferviço  de  V.  Mageftade 
como  o  fizeraó  taó  grandemente ,  e  com  tanto  effeito  como  fe  vio. 

Baftante  occafiaó  foy  aquella  para  fe  acabarem  de  convencer  os 
ânimos  dos  que  cuidaó  ,  que  naó  ha  verdade  no  mundo  ,  e  dos  que 
por  difeurfos  geraes  querem  impedir  a  fatisfaçaó  ,  que  fe  deve  ter  de 
quem  com  as  obras  ,  e  ainda  com  os  próprios  peníamentos  naó  preten- 

de mais  que  fervir  a  feu  Rey  ,  e  Senhor ,  naquelle  tempo  ouve  quem 
cuidaífe  que  por  eftes  refpeitos  naó  trattára  V.  Mageftade  de  fe  fervir 
do  Duque  na  guerra  ,  como  o  fizera ,  fe  elles  naõ  foraõ  :  mas  com  o 
que  elle  fez,  todos  os  que  zelaõ  o  lerviço  de  V.  Mageftade  entende- 

rão ,  que  naó  tem  V.  Mageftade  VaíTallos  que  mais  o  amem ,  que  os 
defta  Cafa ,  nem  fobre  quem  V.  Mageftade  com  mais  rezaó  poífa ,  e 
deva  de  defeançar.  Agora  no  tempo  da  paz  fe  fazem  os  mefmos  dif- 

eurfos conforme  ao  humor  de  cada  hum  :  e  todos  fe  poderão  atalhar 
fe  fe  vira  que  nos  fazia  V.  Mageftade  mercê  de  mandar  proceder  com- 
nofco  neíla  occafiaó  com  mais  particularidade  ,  que  a  das  Cartas  que 
geralmente  fe  efereveraõ  por  todo  o  Reino. 

Eu  como  May  tenho  obrigação  de  me  magoar  com  eftas  coufas, 
e  de 
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e  de  dezejar  a  meus  filhos  o  milhor ,  e  entendo  bem  que  o  milhor  de 
tudo  para  elles  lie  terem  ,  e  molharem  fempre  inteira  fatisfaçaó  do  que 
V.  Magçftade  ordenar  ,  como  o  fazem  neíla  matéria  ,  e  o  haó  de  fazer 
em  todas.  E  ainda  que  o  amor  que  lhes  tenho ,  me  faz  feguir  efte  ca- 

minho ,  affirmo  a  V.  Magefuade  que  me  naó  movem  a  iflb  menos  os 
grandes  dezejos  ,  que  em  mj  ha  de  naó  aver  no  mundo  quem  mais 
grandemente  íirva  a  V.  Mageftade  que  meus  filhos. 

Parecerame  que  naó  fazia  o  que  devo ,  fenaó  manifeftára  a  VoíTa 
Mageftade  efta  deíconíblaçaó  ,  que  hoje  tenho  ,  pretendendo  fomen- 

te aílivialla  com  V.  Mageftade  a  entender  ,  c  com  pedir  a  V.  Mageftade 
antes  que  eu  morra ,  com  efta  clareza ,  e  pureza  da  alma  ,  que  feja  fer- 

vido fe  entenda  nas  occafioes  que  fe  offerecerem ,  que  nos  conhece  V. 
Mageftade ,  e  fabe  que  eftes  faó  os  VaíTallos  que  mais  amaó  leu  fervi- 
ço ,  e  mais  defejaó  acertar  com  eíle ,  e  que  fe  veja  que  V.  Mageftade 
lhes  faz  mercê  de  fe  fervir  em  tudo  delles  pello  modo  que  merece  efte 
feu  amor ,  e  o  que  eu  tenho  ao  ferviço  de  V.  Mageftade.  Noífo  Se- 

nhor &c.  de  Villa-Viçofa  a  29  de  Julho  de  1593. 

Carta  da  Senhora  Dona  Catharlna  para  EIRey  Dom  FH/ppe  II. 

Jobre  o  ca/amento  do  Duque  J eu  Mio ,  em  que  lhe  diz  Jatisfa- 
ca  a  Real  palavra  ,  que  lhe  dera.    Tlrey*a  do  Cartório 

da  Serenijfima  Caía  donde  ficou  a  copla  no  maço  de 

Cartas  mifflvas ,  donde  a  copiey, 

senhor. 
HOje  faz  três  annos ,  que  mandei  daqui  AfFonfo  de  Lucena  meuMnni.  1  Z  Ç. 

Secretario  a  V.  Mageftade  para  que  com  D.  Rodrigo  de  Lencaí-  "      *  '  * 
tro  meu  Primo  propozeíe  a  V.  Mageftade  os  dezejos,  que  eu  tinha  -^n.  i^j}- 
de  o  Duque  meu  filho  caiar  com  htia  das  filhas  do  Árchiduque  Carlos, 
easrezoens  deftes  meus  dezejos,  e  as  que  V.  Mageftade  tinha  para  nef- 
ta  matéria  me  fazer  mercê  fundadas  todas  no  fervifo  de  V.  Mageftade, 
que  he  o  que  fempre  trazemos  diante  dos  olhos  ,  e  com  que  confor- 

mamos todos  os  penfamentos  ,  e  obras.  Fallaraó  ambos  nefte  negocio 
a  V.  Mageftade  em  Valhedolid ,  e  logo  alli  nos  fes  V.  Mageftade  mer- 

cê de  lhes  mandar  refponder  que  era  tempo  de  fe  tratar  do  cazamento 
do  Duque  ,  e  que  por  vezes  fe  entendera  que  fe  retardava  nifto  ,  e  que 
o  negocio  que  eu  propunha ,  parecia  muito  bem  a  VoíTa  Mageftade ,  e 
que  mandaria  tratar  delle  por  meyo  de  Dom  Guilhen  de  S.  Clemen- 

te Embaixador  de  V.  Mageftade  na  Corte  do  Emperador  de  quem  V. 
Mageftade  confiava  que  o  faria  como  convinha  ,  e  antes  de  V.  Magef- 

tade partir  daquella  Villa  para  Burgos  lheefcreveo  V.  Mageftade  cn- 
comendandolhc  o  negocio  ,  com  o  encarecimento  devido  ,  e  feznos 
V.  Mageftade  mercê  de  refponder  as  Cartas  que  levou  Affonfo  de  Lu- 

cena moftrando  muita  fatisfaçaó  do  que  pertendiamos  ,  e  muito  boa 
vontade  de  nos  fazer  nifto  toda  a  mercê  ,  pela  qual  repofta  beijamos logo 
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logo  as  Reaes  mãos  a  V.  Mageílade  com  outras  noíTas  Cartas  ,  efpc- 
rando  os  avizos  qne  fazia  e  reípondia  D.  Guilhen.  Foraó  D.  P.odri- 
go  ,  eAífoníb  de  Lucena  feguindo  a  V.  Mageftade  na  jornada  de  Na- 

varra ,  e  Aragão  ,  c  depois  de  V.  Mageftade  vir  a  Madrid  fe  lhes  comu- 
nicou a  primeira  repofta  de  D.  Guilhen  ,  e  a  íegunda  eftando  V.  Ma- 

geftade em  Aranjues  ,  com  fe  lhe  dizer  fempre  que  V.  Mageftade  con- 
tinuava em  mandar  tratar  efte  negocio  por  nos  fazer  mercê  ,  e  dezeja- 

va  muito  que  fe  eífeitua-fe  :  e  ifto  mefmo  efcreveo  fempre  D.  Rodri- 
go depois  de  fe  vir  Affoníb  de  Lucena  ,  e  mo  diífe  quando  aqui  veio 

aocazamento  de  minha  filha  eque  como  de  ca  tornaííe  fe  daria  ordem 
para  fe  tornar  ao  negocio  com  mais  quentura  ,  meteraó-fe  depois  cou- 
fas  em  meio  ,  com  que  ifto  fe  dilatou  mais  do  que  eu  quizera  ,  procu- 

rando porem  ,  e  lembrando-o  fempre  com  todo  o  cuidado  :  parecendo- 
me  que  naó  podia  deixar  de  fer  o  que  V.  Mageftade  tantas  vezes  ti- 

nha aprovado  ,  e  mandado  tratar  por  nos  fazer  mercê  ,  efcreveome  D. 
Rodrigo  os  dias  paíTados  que  lhe  diíTera  o  Conde  de  Caftel  Rodrigo 
da  parte  de  V.  Mageftade  ,  que  fenaó  podia  paliar  adiante  com  efte  ne- 

gocio ,  porque  fazendo  V.  Mageftade  de  mi  a  confiança  que  era  rezaó, 
me  mandava  dizer  ,  que  naó  tinha  aonde  cazar  o  Príncipe  meu  Se- 

nhor fenaõ  com  hua  daquellas  Senhoras ,  e  que  V.  Mageftade  manda- 
ra ao  Conde  ,  que  com  Dom  Joaó  Idiaque  vilfe  ,  fe  avia  em  Itália  ,  ou 

Lorena  coufa  a  prepofito  para  o  Duque  :  e  avizoume  mais  D.  Rodri- 
go que  lhe  dille  o  Conde  que  tinha  feito  efta  diligencia  com  D.  Joaó 

enaõ  achavaó  couza  a  propozito.  Refpondi  a  D.  Rodrigo  queixan- 
domc  defta  taó  grande  novidade,  e  a indifpoziçaó  deVofla  Mageftade 
foi  cauza  para  nao  eferever  logo  a  V.  Mageftade  taó  larga  Carta  co- 

mo era  forçada  ler  a  que  trataíè  defta  matéria.  Agora  que  Dcos  nos 
fez  a  mercê  de  dar  a  V.  Mageftade  a  faude  que  lhe  pedimos  ,  aja  VoíTa 
Mageftade  por  bem,  que.feja  para  o  particular  defta  Caza ,  como  ha- 
de  ler  para  o  de  toda  a  Gnriftandade  ,  e  deme  V.  Mageftade  licença 
para  lhe  lembrar  as  muitas  cauzas  que  V.  Mageftade  fabe  que  eu  te- 

nho para  efperar  deV.  Mageftade  folgue  de  honrar,  acrecentar,  e  fa- 
zer mercê  a  meus  filhos  por  todas  as  vias  ,  e  que  nao  he  rezaó  que  o 

tempo  gafte  eftes  merecimentos  fendo  elles  de  taó  grande  fuftancia ,  e 
coníideraçaó  e  indo-os  nos  acrecentando  em  todas  as  occazioens,  que 
o  mefmo  tempo  ofrece  com  tanta  fatisfaçaó  deV.  Mageftade  ,  ecom 
o  exemplo  que  todo  efte  Reino  toma  do  modo ,  de  que  nefta  Caía  fe 
procede  no  ferviço  de  V.  Mageftade  ,  por  aquellas  rezoens,  fe  me  ofre- 
ceraó  naó  ha  muitos  annos  por  V.  Mageftade,  epor  EIRey  D.Henri- 

que meu  Senhor  que  Deos  tem  ,  em  lua  vida  para  meus  filhos  os  ca- 
zamentos  que  V.  Mageftade  fabe ,  e  depois  de  V.  Mageftade  eftar  em 
Lisboa  os  pertendi  eu  e  V.  Mageftade  me  refpondeo  a  propofito  por 
Cartas  de  1  ua  inaó  ,  naó  avendo  que  era  a  minha  pertenfaõ  defarezoa- 
da  ,  antes  moftrando  que  era  fervido  de  fe  tratar  delia.  Efta  me  gaf- 
tou  ja  o  tempo  ,  c  depois  fe  moverão  outras  couzas  ,  com  que  em  fim 
entendendo  eu  que  o  Príncipe  meu  Senhor  naó  cafaria  fenaó  com  híía 
das  filhas  do  Senhor  Archiduque  me  reíblvi  cm  pedir  a  V.  Mageftade 

outra  para  o  Duque  por  efta  própria  rezaó  de  fe  ficar  por  efta  via  con- tinuando , 
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tinuando  ,  e  acrefcentando  o  parentefeo  ,  que  os  Duques  defta  Cafa 
fempre  tiveraõ  com  os  Reys  defte  ,  e  eíTe  Reyno  ,  o  que  naó  foi  fe- 
naó  por  cazamentos  tais  como  efte  ,  que  agora  pertendo.  Naó  os 
aponto  porque  VoíTa  Mageftade  os  fabe ,  e  eu  fei  que  o  Duque  que 
Deos  tem  ,  os  apontou  a  V.  Mageftade  quando  em  Elvas  lhe  bejou  a 
maó  a  primeira  vez  ,  referindo  a  V.  Mageftade  por  quantas  vias  V.  Ma- 
geftade  defeendia  defta  Cafa ,  e  por  quantas  elle  defeendia  dos  Reys 
de  Hefpanha.  Eftes  foraó  os  fundamentos  da  minha  preteníaó  ,  que 
por  vezes  fe  manifeftou  a  V.  Mageftade  da  minha  parte  declarando  , 
que  naó  avendo  S.  Alteza  de  cafar  naquella  Caía  ,  nem  eu  queria ,  que 
o  Duque  cafafe  nella ,  pois  naó  confeguia  o  meu  intento  ,  e  fem  elle 
naó  era  poffível  trazermos  a  Portugal  aquella  Senhora  ,  nem  nos  con- 

vinha ainda  que  podefe  fer.  E  fe  nalgum  tempo  moftrei  que  me  con- 
formar ia  com  o  Duque  cafar  em  outra  parte  foi  porque  mefizeraó  en- 
tender que  Sua  Alteza  naó  avia  ali  de  cafar  :  mas  nunca  outro  foi  o 

meu  dezejo  nem  tive  outra  coufa  por  boa  ,  fenaó  efte  parentefeo  a 
fim  de  obrigar  mais  meu  filho  ,  e  feus  filhos  ao  fervido  de  S.  Alteza, 
e  de  feus  fucceíTores ,  e  de  confervar  efta  Cafa  nas  preeminências  que 
fempre  teve  ,  e  aliança  com  todos  os  Reys ,  que  naó  he  rezaô  que  tor- 

ne atras  em  meu  tempo,  pois  temos  aV.  Mageftade,  que  tem  prezen- 
te  tudo  o  que  digo  ,  e  o  que  tenho  para  dizer ,  para  folgar  de  nos  fa- 

zer em  tudo  mercê. 

Contra  ifto  naó  ha  hoje  mais  que  dizer  o  Conde  a  D.  Rodrigo, 
que  fe  naó  pode  pa-Tar  adiante  com  efte  negocio  ,  porque  o  Principe 
meu  Senhor  hade  cazar  naquella  Caza  ,  e  porque  ifto  fomente  he  o 
que  me  a  mi  fes  pedir  a  V.  Mageftade  que  cafafe  o  Duque  nella ,  deme 
V.  Mageftade  Ikença  para  dizer  que  por  ifto  mefmo  deve  V.  Magef- 

tade aver  por  bem  cazallo  ali  ,  pois  efta  claro  que  fe  feguiraó  defte 
cazamento  os  effeitos  que  eu  pertendia  de  acrefentar  em  meu  filho  ef- 

ta nova  obrigação  fobre  as  que  elle  por  vaíTalío  ,  e  por  fua  natureza 
tem  do  ferviííb  de  V.  Mageftade  ,  e  de  confervar  efta  Caza  ,  no  que 

hoje  he  para  V.  Mageftade ,  e  feus  defeendentes  fe  poíTaó  milhor  fer- 
vir  dos  filhos  dei  la  em  todos  os  tempos  ,  que  fem  duvida  em  todos 

haó  eftes  vaíTallos  de  fervir  a  VoíTa  Mageftaoe  melhor ,  e  mais  grande- 
mente que  todos.  Naó  pode  aver  rezaó  que  encontre  eftas,  fe  V.  Ma- 

geftade nos  fizer  mercê  de  por  os  olhos  nellas ;  porque  o  parentefeo 
que  o  Duque  tem  com  VoíTa  Mageftade  he  o  mefmo  que  tem  aquellas 
Senhoras  ,  e  o  que  eu  pertendo  naó  he  couza  nova  ,  antes  ha  difto 
tantos  exemplos  neífe  Reyno  ,  e  nefte ,  e  com  efta  própria  Caza ,  que 
poderia  baftar  para  o  eu  pertender  ,  quando  me  faltarão  outras  taó 
grandes  rezoens  ,  como  a  por  minha  parte.  Pois  o  que  fempre  foi 
bom  ,  e  nunca  focedeo  mal ,  por  quanto  fe  ha  hoje  de  ter  por  incon- 
viniente ,  eque  perjuizo  ou  indecencia  fepode  feguir  contra  ferviííb 
de  V.  Mageftade  ou  de  S.  Alteza  de  ter  ao  Duque  por  Cunhado  toman- 

do por  molher  a  que  lhe  naó  he  mais  chegada  em  fangue  que  elle, 
naó  podendo  aquellas  Senhoras  todas  (fendo  tantas)  cazar  milhor  que 
com  o  Duque  ,  affím  por  as  grandes  qualidades  de  fua  pcíToa  ,  como 

por  as  da  fua  Caía,  eEftado.  Eu  naó  vejo  couza,  que  poíTa  impe- 
dir 
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dir  ifto  fcnaõ  forem  meus  pecados  :  mas  como  eftes  na6  faó ,  nem 
nunca  foraó  contra  o  fervido  de  V.  Mageftade ,  efpero  na  mizericor- 
ciia  de  Deos  ,  que  me  naó  hade  caftigar  por  efía  via  ,  e  na  grande  chrif- 
tandade  de  V.  Mageftade ,  que  fará  mais  cazo  deitas  minhas  lembran- 

ças ,  ainda  que  o  fejaó  de  parte  ,  pois  V.  Mageftade  conhece  de  taò 
lonje  o  amor  ,  e  zelo  que  tenho  de  feu  ferviço ,  que  doutras  em  con- 

trario ,  que  porventura  fazem  os  emulos  delta  Caza,  com  cor  delle, 
fendo  os  feus  intentos  quais  Deos  fabe. 

Por  cima  de  tudo  ifto  ha  a  palavra  Real  de  V.  Mageftade ,  e  a 
mercê  ja  feita  de  aprovar  a  nofla  pertençaó ,  e  a  aver  por  conforme  a 
feu  íerviflb  ,  e  ter  mandado  tratar  delia  como  tal ,  e  faberem  difto  os 
Miniftros  de  V.  Mageftade  ,  e  faberfe  em  Auftria  ,  e  em  Itália  ,  e  falan- 
doíe  geralmente  nefta  matéria  neíTe  Reyno  ,  e  nefte  ,  como  em  couza 
certa  ,  e  acertada  com  a  aprovação  de  todos  os  bons  :  e  fendo  afim  ve- 

ja V.  Mageftade  que  afronta  feria  minha  ,  e  de  meu  filho  ,  naó  fe  efei- 
tuar  efte  cazamento.  Forçado  he  que  fe  cuide  dei  merecemos  a  mercê 
que  V.  Mageftade  nos  queria  fazer ,  e  que  diga  cada  hum  íobre  ifto  o 
que  lhe  parecer ,  iem  nos  podermos  dar  rczaó  e  fatisfaçaó  ao  mundo 
todo.  Naô  he  fervido  de  V.  Mageftade  fazemos  híí  agravo  taó  extra- 

ordinário em  tal  matéria ,  nem  o  feria  queixarme  eu  delle ,  e  morrer- 
me  o  Duque  de  paixão,  e  deixar  de  cazar ,  como  o  detrimina  fazer, 
fenaõ  for  naquella  Cafa.  He  homem  honrado  ,  e  muito  Tentido  ,  e 
fofrido  :  e  verdadeiramente  temo  que  efte  defgofto  me  cufte  a  fua  vi- 

da ,  de  que  pende  toda  minha  confolaçaó  :  porque  alem  de  fer  May , 
llie  devo ,  o  que  nenhuã  deve  a  feus  filhos.  Ficou  muito  moço  quando 
herdou  fua  Caza  ,  governou-a  como  velho ,  e  tratou  athe  agora  de  feus 
Irmãos  ,  fem  nunca  tratar  de  íi ,  acudio  íempre  ao  ferviftb  de  V.  Ma- 

geftade com  todo  o  coração  ,  e  Íempre  o  hade  fazer  da  meíma  manei- 
ra. Agora  façame  V.  Mageftade  mercê  de  ver  qual  eu  poderei  eftar 

vendo-o  afim  :  E  por  amor  de  Deos  ,  e  por  quem  elle  fez  a  V.  Magef- 
tade ,  e  por  tudo  o  mais  que  eu  aqui  poderá  aprefentar ,  peílb  a  VoíTa 

Mageftade  que  ponha  os  olhos  no  que  lhe  merecemos  ,  e  em  fua  gran- 
deza ,  e  muita  Chriftandade  ,  e  que  nos  cumpra  V.  Mageftade  fua  Real 

palavra  ,  e  a  mercê  prometida  ,  e  comefada ,  que  Deos  fará  por  efte  ref- 
peito  a  V.  Mageftade  outras  taó  grandes  ,  como  eu  fempre  lhe  eide 
pedir,  e  que  ávida,  e  o  muito  alto,  muito  poderozo ,  e  Real  Efta- 
do  de  V.  Mageftade  guarde ,  e  acrecente  como  dezejo.  De  Villa-Vi- 
cofa  a  1 1  de  Junho  de  1595. 

Copia 
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Copia  de  hum  Breve  de  Tapa  'Xyfto  V.  pajfado  a  injlancia  do  Se- 
renij/imo  Duque  de  Bragança  Dom  Theodofio  II,  em  que  lhe 

concede  ,  que  os  Cappellaens  da  Jita  Cape  lia  de  Villa-V iço/à  t 
que  o  acompanharem ,  chegando  a  alguns  Lugares  onde  houvej- 
fe  Capei/as  ereclas  pelos  Duques  de  Bragança  ,  ajfiftindo  neU 
las  aos  Ofícios  Divinos  ,  vencejfem  as  dijirihuições  na  firma 
dos  EJlatutos  da  dita  Capella,  Eftá  no  dito  Cartório ,  onde  o 
copiey, 

SIXTUS  PAPA  V. 

DTle&e  fili  nobilis  vir  ,  falutem  ,  &  Apoftolicam  benediclionem.  Num.  2^6* 
Exponi  nobis  nuper  fecifti  ,  quod  cum  tuorum  maiorum  animi       a™  ls>QO 

magnitudine  ,  &  pietate  praftantium  magnifícentia  in  ipíbrum  Palatio  '    '- 
oppidi  de  Villaviçofa  Capella  fplendido  cultu  conílructa  ,  &  ampliíU- 
me  dotata  fuerit,  in  qua  plures  Capellani  divina  officia  diurna,  acno- 
clurna  celebrare  folent  ,  quorum  fruclus  ,  redditus  ,  &  proventus  in 
diftributionibus  quotidianis  folis  prseíentibus ,  ac  divinis  offieijs  inter- 
eíTentibus  ,  fub  ceitis  ílatutis ,  ac  ordinationibus  dari ,  &  prseftari  fo- 

lias, Apoílolica  Sede  id  tunc  approbante    conftituti   fuerint.     Cum- 
que  interdum  contingat  te  pro  tuis  commoditatibus ,   aut  neceííitati- 
bus  ad  aliqua  loca  ,  ubi  Bragantiae  Duces  fimiles  Capellas  erectas  ha- 

bent ,  accederc  ,  &  tecum  nonnullos  ex  Capellanis  primo  dic~las  Ca- pella:,  &  pro  divinis  offieijs  celebrandis  apud  te  retinere  confueveris: 
A  nonnullisque  dubitetur  an  dieli  Capellani ,  quamdiu  apud  te  funt , 
diftributiones  quotidianas  quas  in  dicla  Capella  intereíTentes  lucrantur, 
libere  percipere  poílmt ,  &valeant:  nobis  humiliter  fupplicari  fecifti, 
ut  inprasmiílis  tibi  opportune  providere  de  benignitate  Apoílolica  dig- 
naremur.     Nos  tuis  hujufmodi   fupplicationibus   inclinati  ,  aliquibus 
Capellanis  prsefatis ,  quos  tecum  ducere  contigerit  ,  íi  quando  ad  alia 
loca  ,  ubi  fimiles  Capellas  exiílunt  ,  propter  pias ,  &  urgentes  cauías 
acceíleris  ,   ut  eafdem  diftributiones  juxta  praedicla  ftatuta  ,  &  ordi- 
nationes  ,  quas  íi  primo  dicTas  Capella;  infervirent  ,   &  divina  officia 
in  illis  celebrandis  intere/Tent ,  lucrari  libere  ,  &  licite  poílmt,  &va- 

leant ,    Iicentiarn  Apoílolica  aucloritate  tenore  prsdentium  concedi- 
mus  ,  &  faculta  tem,  Non  obftantibus  praedi&is ,  acalijs  conílitutioni- 
bus  ,  &  ordinationibus  Apoftolicis  ,  ac  primo  dieta:  Capcllac  etiam  ju- 

ramento conrumatione  Apoílolica  ,  vel  quavis  fírmitate  alia  roboratis 
ftatutis  ,   &  confnetudinibus  ,  privilegijs  quoque  ,  indultis ,  &literis 
Apoftolicis  in  contrarium  quomodolibet  conceílis.     Quibus  omnibus , 
etiamfi  de  illis  illorumque  totis  tenoribus  fpecialis,  &  exprefta  mentio 
hnbenda  foret ,  tenores  hujufmodi,  ac  íi  de  verbo  ad  verbum  praeíen- 
tibus  iníerentibus  proexprcííis  habentes  ,  illis  alias  in  fuo  robore  per- 
manfuris ,  hac  vice  duntaxat  fpecialiter  &  expreíTe  derogamus.     Dat. 

Tom.  IV.  Mmm  P^ciriíc 
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Romse  apud  Sanchim  Petrum  fub  Annulo  Pifcatoris.     Die  x  Januarii 
M.  D.  lxxxx  Pontificatus  Noítri  Anno  Quinto. 

M.  Veftrius  Barbianus. 

Breve  do  Papa  Clemente  VIII.  paffado  a  injlancia  do  Duque  Dom 

Theodoíw  Il.Jbbre  a  renda  da  Capella  Ducal  de  Villa-Viço- 
Ja ,  de  a  poderem  vencer  onde  o  Duque  ejliver.    E/tá  o 

Original  no  Archivo  da  dita  Ca/a. 

CLEMENS  PAPA  VIII. 
Num,  237.  A  ̂   perpetuam  rei  memoriam.  Exponi  nobis  nuper  fecit  dileclus 
a  - Jl  Ji\. filius  nobilis  Vir  Theodofius  Dux  Brigantiae  quandam  Capellam 

An.  1592.  -n  ̂uo  pajatj0  0ppi^i  de  Villaviçofa  Elborenfis  Dioeceíis  in  Regno 
Portugallia:  exiftere  fub  invocatione  Sanfti  Hieronymi  à  majoribus  fuis 
magnifico  extruclam  ,  necnon  pio  cultu  Capellanorum  ,  &  aliorum 
miniftrorum  numero  auclam,  atque  ornatam  fuiíTe ,  &inea  bonse  me- 

moria: Joannem  quondam  Ducem  Brigantia:  ipíius  Theodofij  Genito- 
rem  ,  qui  ut  plurimum  in  diclo  Palatio  refidebat  zelo  devotionis  ac- 
cenfum  voluiíTe  ,  &  ordinaíTe ,  ut  quotidie  divina  offitia  noclurna  ,  & 
diurna  recitarentur  ,  &  prceter  ftipcrndia  annua  omnibus  ,  &  fingulis , 
iam  Capellanis ,  quàm  Miniftris  ex  proprijs  ipíius  Joannis  Ducís  fà- 
cultatibus  conftituta  ,  &  ad  ejuídem  nutum  amovibilia  adhuc  pro  dif- 
tributionibus  quotidianis  eifdem  Capellanis  ,  feu  Miniílris  pra:fenti- 
bus ,  &  intereílentibus  dari  iblitis  certos  redditus  valoris  annui  mille, 
&  quingentorum  ducatorum  auri  in  auro  de  Camera  novorum  ex  fru- 
clibus  quarumdam  Ecclefiarum  de  Jurepatronatus  ipíius  Joannis  Ducis 
indicio  Regno  exiftentium  fupplicante  diclo  Joanne  Duce  auclorita- 
te  Apoftolica  difmcmbratos  feparatos  ,  &  eifdem  Capellanis  ,  &  Mi- 

niílris aííignatos ,  &  pariter  alios  annuos  redditus  trecentorum  duca- 
torum íimilium  pro  facris  ornamcntis  ,  vaíis  ,  inílrumentisque  alijs  ,  ac 

demum  omnibus  quse  funt  neceflaria  proufu  ,  &  fervi  ti  o  dicla:  Capel- 
\x  comparandis  applicstos  fiiilfc.  Cum  autcm  nunc  íicut  eadem  expo- 
íitio  fubjungebat ,  idem  Theodofius  Dux  non  femper  in  diclo  Palatio 
oppidi  de  Villaviçofa ,  reíidebat ,  ied  alia  ad  loca  plerunque  divertat, 
&ànonnulis  dubitetur  an  Capellani ,  &  Minifíri  predicli  omnes ,  vel 
finguli  eundem  Ducem  ut  fupra  divertentem  infequentes  ,  &  in  alijs 

Ecclefijs ,  &•  iocis ,  &  íic  extra  diclam  Capellam  divina  offitia  pnefen- 
te,  &  abfente  Theodofio  Duce,  &  ejufdcm  Theodofij  Ducis  juíTu  ce- 

lebrantes poílint  lucrari  ,  &  percipere  pncdiclas  diftributiones  mille, 
&  quingentorum  ducatorum  auri  in  auro  ut  prasfertur  applicatas  ,  & 

vafa  ,  inílrumenta  ,   &  res  diclx  Capella:  in  alijs  Ecclefijs  ubi  eodem 

Theo- 



Theodoíio  Ducc  jubcnte  ijdcm  Capellàni,  &  Miniftri  divina  offitia  de- 
cantant ,  &  celebrant  ,  &  íic  extra  dictam  Capellam  erogari  ,  impcn- 
di ,  &  confumi  poílint  dictus  Theodoíius  Dux  nobis  humiliter  íuppli- 
cari    íecit  quatcnus    in  pr&miífís  opportune   providere  de  bcnignitate 
A  poftolica  dignaremur.     Nos  omnem  ih  prsemiflis  dubitandi  materiam 
íubmovere ,  ac  ferenitati  confcicntiarum  eorundem  Ducis,  &Miniftro- 
rum  confulere  cupientes  ,  prsedictarum  applicationum  reddituum  tam 
pro  diftributionibus  ,  quàm  pro  ufu  ,  &  fervitio  dieta:  Capellae   tenore 
prafentibus  pro  expreílis  habentes ,  &  attendentes  dietas  applicationes 
reddituum  tam  pro  diítributionibus ,  quàm  pro  ufu  ,  &  fervitio  dietas 
Capella?  faótas  fuiíTe  intuitu  ,  ac  pro  commoditate  dicíi  quondam  Joan- 
nis  Ducis  ,  atque  eorum  qui  pro  tempore  elfent  Duces  Brigantiaz ,  & 
pio  majori  prarclarse  Domus  fuse  Ducalis  devotione  ornamento  ,  & 
fplendore  íupplicationibus  dicti  Theodoíij  Ducis  hac  in  parte  nobis 
per  dilectum  filium  Michaelem  a  Lavanha  illius  apud  nos  negotia  ge- 
rentem  humiliter  porrectis  inclinati  auetoritate  Apoftolica  tenore  pras- 
íèntium  concedimus  ,  &  indulgemus  ut  Capellàni ,  &  Miniftri  prsedi- 
cti  celebrando  dieta  divina  offitia  nocturna  ,  &  diurna  omnia  ,  vel  íin- 
gula  in  qualibet  alia  Eccleíia ,  Capella  ,  Monafterio  ,  aut  loco  Regni 
ubi  ipfe  Theodoíius ,  &  pro  tempore  exiftens  Brigantix  Dux  pr&íèns 
fueiit,  leu  abfens  mandabit  dietas  diftributiones  Capellanis ,  &  Minif- 
tris  divina  offitia  in  Capella  dicti  Palatij  celebrantibus  praefentibus ,  & 
intereífentibus  dari  folitas  libere  ,    &  tuta  confeientia  lucrari  poílint , 
&  debeant ,  &  íimiliter  ut  redditus  vafa  ,  &  ornamenta  íacra  &  inftru- 
menta  dieta:  Capella;  expendi  ,  &  confumi  valeant  in  alijs  Ecclefijs , 
Capellis  ,  Monafterijs  ,  aut  locis  ad  quse  idem  Theodoíius  Dux  ut  pra> 
fertur  divertet ,  &  in  quibus  ijdem  Capellàni ,  &  Miniftri  divina  offitia 
praefente  ,  vel  ablente  eodem  Theodoíio  Duce  ,  íi  idem   Theodoíius 
Dux  ita  mandabit  celebrabunt  ,  íicque  per  quofcumque  Judices  ,  & 
Commiifarios  quavis  auetoritate  fungentes  fublata  eis ,  &  eorum  cuili- 
bet  quavis  ali  ter  judicandi ,  &  interpretandi  facultate  ,  &  auetoritate 
ubique  judicari ,  &  definiri  debere.     Necnon  irritum  ,  &  inane  li  fe- 
cus  iuper   his  à  quoquam    quavis  auetoritate  feienter  vel   ignoranter 
contigerit  attentan.     Non  obftantibus  quibufvis  conftitutionibus  ,  & 
ordinationibus  Apoftolicis ,  ac  dietse  Capella;  ejufdem  Sancti  Hierony- 
mi  juramento  confirmatione  Apoftolica  ,  vel  quavis  íirmitate  alia  ro- 
boratis  ftatutis  ,  «Sc  confuetudinibus  ,  privilegijs  quoque  indultis  ,    & 
literis  Apoftolicis  in  contrarium  forfan   quomodolibet  conceffis  ,   ap- 
piobatis  ,   &  innovatis.     Qiiibus  omnibus  eorum  tenores  prsefentibus 
pro  expreífis  habentes  illis  alias   in  fuo  robore  permanfuris  hac  vice 
duntaxat  fpecialiter ,  &  expreíTe  derogamus  caeterisque  contrarijs  qui- 
bulcunque.     Datum  Romae  apud  Sanctum  Marcum  fub  annulo  Piíca- 
toris.    Die  xiij  Augufti  M.  D.  lxxxxij.   Pontificatus  noílri  Anno  pri- mo. 

M.  Veftrius  Barbianus. 

Tom.  IV.  Mmm  ii  Breve 
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Breve  do  Papa  Clemente  VIII.  concedido  ao  Duque  D.  T/ieodoJio 

II. para  poder  occupar  no  feu  fervi ço  pefloas  Ecclefiajlicas  ,  com 

Benefícios  de  refidencias  nas  Colegiadas  ,  e  Cathedraes  ,  em  Des- 

embargadores ,  Secretários  ,  Confelheiros  ,  e  Agentes  ,  e  outros 

minijhrios  ,  excepto  o  julgar  pena  de  morte.  Original  ejlã  no 

Archivo  da  Ca/a  de  Bragança ,  onde  o  copiey. 

CLEMENS  PAPA  VIII. 
Num.  2  *8«  T\HecT:e  fili  nobilis  vir  ,  falutem  ,  &  Apoítolicam  benedi&ionem. 

An   i  '  \J  Exigit  nobilitas  generis  ,  &  devotio  tua  ,  quam  ad  nos,  &  Sedem 
l>92'      Apoftolicam  gerere  comprobaris  ,  ut  te  fpecialibus  favoribus  ,  &  gra- 

tijs  profequamur.     Exponi  íiquidem  nobis  nuper  fecifti  ,  quòd  cum 
maiores  tui  pari  femper  nobilitate  ,   &  religione  praftantes  ,  &  apud 
omnes  eo  nomine  confpicui  pro  feliciori  direccione  ftatus  fui ,  &  fua- 
viori  fubditorum  gubernio  perfonarum  Ecclefiaíticarum  opera  ,  coníl- 
lio  ,  &  induítria  in  quibufcunque  negotijs  ,  feu  officijs  (citrà  tamen 
caufas  fanguinis)  regimen,  &  gubernium  pnediclum  fpeéhntibus  Ro- 
manis  Pontifícibus  ita  forían    annuentibus   femper  uti   confueverint , 
ex  quorum  pia  ,  ac  prudenti  adminiftratione  evenit ,  ut  maioribus  tuis 
femper  omnia  in  praedich)  gubernio ,  &  regimine  feliciter  fuccefierint, 
ipílque  omni  tempore  fe  muniíicos ,  &  liberales  erga  eafdem  perfonas 
Ecclefiafticas  exhibuerint.   Quare  nobis  per  dileclum  filium  Michaelem 
a  Lavanha  tua  apud  nos  negotia  gerentem  humiliter  fupplicari  fecif- 

ti ,  quatenus  in  prsemiífis  opportunò  providere  de  benignitate  Apoíío- 
liça  dignaremur.  Nos  igitur  ut  tibi  etiam  acuniverfíe  tuse  ditioni  om- 

nia fecunda  ,  &  profpera  ,  ut  optamus ,  eveniant  &  ut  tu  tuorum  ma- 
iorum  veftigijs  inhserendo  eifdem  ,  quibus  praedicTi  maiores  uíi  funt 
confilijs  uti ,  &  quibus  illi  adjumentis  fubditos  fuos  rexerunt  ,  &  gu- 
bernarunt ,  ijs  tu  ,  &  íimilibus  fubditos  eofdem  regere ,  &  gubernare 
poííis ,  hujuímodi  fupplicationibus  inclinati  ,  Tibi ,  ut  eifdem  perfo- 
nis  Eccleííaíticis  ,  quibus  bonae  memorke  genitor  tuus  ,  &  alijs  tibi 
grátis  ,  &  à  te  electis  ,  &  deputatis  etiam  in  presbyteratus  ordine  conf- 
titutis ,   aut  dignitates  ,  canonicatus ,  &  prebendas  ,  feu  quacvis  alia 
beneficia  quocunque  nomine  nuncupentur ,  &  in  quavis  Ecclefia  etiam 
Cathedrali ,  &  Metropolitana  obtinentibus  (dumrnodo  tamen  inEccle- 
íijs  quarum  Canonici ,  dignitates  ,  aut  Beneficiati  fuerint ,  refidere  ,  & 
ea ,  ad  quce  tenentur  pra?ftare  non  definant  )  in  Auditorum  ,  Secreta- 
rij ,  Coníiliariorum  ,  Agentium  ,  &  aliorum  muncrum,  &cfficiorum  in 
quibufcunque  adminiítrationibus  ,  &funclionibus  quantumvis  fecula- 
ribus ,  non  tamen  caufas  fanguinis  concernentibus  ,  &  in  omnibus  lo- 
cis  ,  Sr  curijs  uti ,  &  alios  ubi ,  &  quandocunque  opus  íuerit  ,  eorum 
loco  fiibftituere  ,  ac  de  novo  ponere  libere,  &  licite  poíTis ,  &  valeas, 
Apoílolica  auctoritate  tenore  prxfcntium  conccdimus ,  &  indulgemus. 
Non  obílantibus  quibufvis  Apoftolicis  ,  ac  Mctropolitanis ,  &  Diocce- 

fanis 
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fanis  conftitutionibus  ,  &  ordinationibus  etiam  factis  in  Concilijs  ge- 
neralibus  ,  Provincialibus  ,  feu  Dioecefanis ,  ac  ftatutis ,  &  confuetudi- 
nibus  etiam  earum  Ecclefíarum ,  in  quibus  prasdictae  perfonse  Eccleíl- 
aííicx  pio  tcmpore  à  te  eleclse  dicla  beneficia  obtinuerint  ,  etiam  ju- 

ramento confirmatione  Apoílolica ,  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis^ 
privilcgijs  quoque  indultis  ,  &  literis  Apoftolicis  in  contrarium  quo- 
modolibet  conceífís ;  quibus  omnibus ,  etiamfi  de  illis  fpecialis  mentio 
habenda  foret ,  illorum  tenores  prafentibus  pro  expreílis  habentes  ,  it- 
lis  alias  in  fuo  robore  permanfuris  ,  hac  vice  duntaxat  ípecialiter  ,  & 
expreíTe  derogamus  ,  cxterisque  contrarijs  quibufcunque.  Datum  Ro- 
mae  apud  Sanclum  Marcum  fub  Annulo  Pifcatoris.  Die  xiij  AuguítL 
M.  D.lxxxxij.  Pontificatus  Noílri  Anno  Primo. 

Breve  do  Papa  Clemente  VIII,  a  Senhora  D.  Catharína  na  me- 

noridade do  Duque  Jeu  filho  ,  para  que  je  pojja  Jervir  de  pejjbas 
Ecckfiaãicas  ,  Jem  embargo  de  terem  re/idencla  em  Cotlegiadas, 
ou  Cathedraes  ,  ou  Metropolitanas.  Original  efià  no  Cai  torto 

da  Cafa  de  Bragança ,  onde  o  copiey* 

CLEMENS  PAPA  VIII. 
Dllecla  inChriílo  flia  nobilis  Mulier  falutem  ,  &Apoílolicam  be-NuiTJ.  2  J  p. 

ncdiclionem.     Pietatis  tuae  meritis  inducimur ,  ut  honeítis  peti-      ̂ n    j-   „( 

ttonibus  tuis  ,   quantum    cum  Domino  poflumus  libenter  annuamus.  *    '' 
Tuo  fiquidem  nomine  nobis  nuper  expoíitum  fuit  quod  cum  Nos  di- 

lecto filio  nobili  viro  Theodoíio  Bragantiíe  Duci  nato  tuo ,  qui  maio- 
rum  luorum  exemplo  pro  feliciori  dire£hone  fui  ftatus  ,  &  íuaviori 
fubditorum  fuorum  gubernio  períbnarum  Eccleíiafticarum  opera  ,  con- 
filio ,  &  induftria  in  quibufcunque  negotijs  ,  feu  oíficijs  ( citra  íamen 
caufas  criminal  es  &  fanguinis )  regimen  &  gubernium  prsediclum  fpe- 
clantibus  uti  pode  cupiebat ,  ut  eifdem  períbnis  Eccleíiafíicis  quibus 
boníE  memoriai  ejus  genitor,  &alijs  íibi  grátis  ,  &  ab  eo  eledlis ,  & 
deputatis  etiam  in  presbítera  tus  ordine  coníritutis ,  aut  dignitates  Ca- 
nonicatus  ,  &  Prebendas  ,  feu  quasvis  alia  beneficia  quocunque  nomine 
nuncuparentur ,  &  in  quavis  Eccleíla  etiam  Cathedrali ,  &  Metropoli- 

tana obtinentibus  ( dummodò  tamen  in  Eccleíijs  in  quibus  Dignitates,. 
Canonicatus ,  aut  beneficia  obtinerent  ,  reíidere ,  &  ea  ad  quae  tene- 
bantur  praeftare  non  deíinerent)  in  Auditorum  ,  Secretarij  ,  Coníilia- 
riorum  ,  Agentium  ,  ac  alijs  muneribus  ,  &  oíficijs  in  quibufcunque  ad- 

miniírrationibus ,  &  func~Honíbus  quantumvis  fscularibus ,  non  tamen caufas  prazfatas  crimínales  ,  &  fanguinis  concernentibus  ,  &  in  omnibus 
locis ,  &  curijs  uti ,  &  alios  ubi ,  &  quandocunque  opus  foret  eorum 
loco  fubítituere  ,  <%  de  novo  ponere  libere  ,  &  licite  pofiet  auclorita- 
te  Apoítoíica  indulferimus,  prout  in  noftrís  in  forma  Brevis  literis  fub 
dat.  die  xiij  AuguíH  M.  Dxcij.  Pontificatus  Noftri  Anno  primo  ex- 

pedias plcrúus  continetur.   Tu  ejufdem  Tlieodoíij  Ducis  Mater  hadle- 

nus 
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nus  in  rebus  ,   &  negotijs  JurifdicTionem  &  Dominium  tuum  conccr- 
nentibus  eifdem  perlbnis  Eccleíiafticis  ufa  fuiíli ,  quibus  diclus  Theo- 
dofíus  Dux  tuus  rilius  vigore  dicTarum  literarum  ufus  eír.     Cum  au- 
tem  íicut  eadem  expoíitio  fubjungebat ,  nunc  dubites  id  Tibi  fine  ípe- 

ciali  noftro  Indulto  minime  licere.     Proptereà  pro  tuas  confcientia;  l'e- 
curitatc  nobis  humiliter  fupplicari  feciíli  ,  ut  opportunam  ad  hoc  li- 
centiam  concedere  de  benignitate  Apoltolica  dignaremur.     Nos  igitur 
nobilitatem  tuam  fpecialibus  favoribus ,  &  gratijs  profequi  volentes , 
ac  pisediclarum  literarum  tenorem  pra:fentibus  pro  expreífo  habentes, 
Teque  à  quibuívis   excommunicationis  ,    luípenílonis  ,    &  interdjéti, 
alijsque  Eccleíiafticis  íententjis  \  cenfuris ,  &poenis  a  jure  ,  vel  ab  ho- 
mine   quavis  occafione  vel  cauía  latis  ,   ílquibus  quomodolibet.  inno- 
data  exiílis  ,  ad  effcctum  prsefentium  duntaxat  confequendum  harum 
ferie  abíblventes ,  &  abíolutam  fore  cenlentes ,  hujuíniodi  fupplicatio- 
nibus  inclinati  ,  Tibi  ut   ex  nunc  deinceps  quoad   vixeris  in  Audito- 
fum  ,  Secretarij   ,  Coníiliariorum  ,  Agentium  ,  &  alijs  quibufcunque 
muneribus  ,  onicijs  ,   funclionibus  ,  Adminiftrationibus  ,    &  negotijs 
etiam  merè  faxularibus  (non  tamen  caufas  criminales  &  íanguinis  con- 
cernentibus)  &  inomnibus  locis  ,  &  curijs  earundem  períbnaium  Eccle- 
íiarum  hujulmodi  tamen  ónus  fufeipere  voíentium  ,  &  dummodò  prop- 

tereà a  lervitio  beneíiciorum  qiiíe  obtinuei  int ,  non  avertantur  ,  neque 
diftrahantur  opera  uti ,  quibus  diclus  Theodoíius  Dux  vigore  dicla- 

rum noftrarum  literarum  uti  poteft  ,  ac  illos  quandocunque  opus  fu- 
erit ,  mutare  aliosque  in  eorum  locum  aíTumere  ,  &  liibrogare  libere  , 
&  licite  valeas ,  aucloritate  Apoftolica  ,  tenore  pnefentium  licentiam 
concedimus  ,  &  indulgemus.    Non  obftantibus  conftitutionibus  ,  &  or- 
dinationibus  Apoftolicis  ,  ac  in  Provincialibus  ,  &  Synodalibus  Conci- 
lijs  edicHs  generalibus  ,  vel  fpecialibus  ,  &  quarunvis  Ecclefiarum  in 
quibus   períbnae  Ecclefiafticas  ,  qua?   hujufmodi  munera    fubire  volu- 
erint ,  beneficia  obtinuerint  ,   &  Juramento  ,  confirmatione  Apoftoli- 

ca ,   vel   quavis  firmitate  alia  roboratis  ftatutis  ,  &  confuetudinibUvS , 
privilegijs  quoque  Indultis  ,   &  literis  Apoftolicis  in  contrarium  pra> 
miíTorum  quomodolibet  conceílis  ,  confirmatis  ,  &  approbatis.     Qui- 

bus omnibus  &ílngulis  eorum  tenores  praefentibus  pro  expreííis  haben- 
tes ,  hac  vice  duntaxat  fpecialiter  ,  &exprefle  derogamus  ,  caeterisque 
contrarijs  quibufcunque.      Datum  Roma?   apud   Sanclum  Petrum  fub 
Annulo  Pifcatoris  die  Quinta  Februarij  M.  Dxcviiij.  Pontificatus  noí- 
tri  Anno  feptimo. 

////?/- 
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InjVituiçaÒ  do  Morgado  da  Cruz  feita  pelo  Duque  de  Bragança  D. 
Theodofio  II,    EJlá  Original  no  Cartório  da  Serentffima  Ca- 

já, onde  o  copiey ,  no  maço  8$  ,  numero  1$  da  nova  ar- 
rumação. 

Morgado  da  Cruz. 

SAibam  quantos  efte  eílromento,  com  o  treslado  de  certos  papeis, Num.  2 4 O. 

tocantes  a  Inítituiçaó  do  Morgado  da  Crus  ,  que  hora  o  Duque  D.        »  ~J 
Theodozio  fegundo  deite  nome,  noflb  Senhor  Inftituhio ,  dado  por  '     '"*** mandado ,  e  auttoridade  de  JuítiÔa  em  publica  forma  virem  anno  do 
nafcimento  de  nofíb  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  no- 

venta e  quattro  annos  aos  vinte  fette  dias  do  mes  de  Junho  do  ditto 
Anno  em  Villaviíbza  na  cazinha  do  defpacho  de  Sua  Excellencia ,  ef- 
tando  ahi  o  Lecenciado  Arcádio  de  Andrade  Dezembargador  da  Ga- 

za do  ditto  Senhor  ,  e  Ouvidor  dos  feitos  de  fua  fazenda  ,  perante  eile 
apareceo  Affonfo  Alveres  ,  Sollicittador  dos  feittos  de  Sua  Excellen- 

cia, eaprezcmtou  ao  ditto  Ouvidor  huma  Carta  efcritta  em  purgami- 
nho  aíinnada  por  Sua  Mageftade ,  e  fellada  de  feu  fello  de  chumbo , 
pemdente  ,  pella  qual  comformc  a  Tnítituiçam  que  fua  excellencia  fes 
do  ditto  Morgado  da  Crus  ,  e  huma  fentença  doArcebifpo  de  Évora, 
afiignnda  por  elle  ,  íbbre  a  aprovaífam  do  Santo  Lenho  da  Crus  de 
Chrifto  ,  noífo  Senhor  ,  e  huma  Carta  de  Padrão  ,  aííignada  por  Sua 
Mageftade  ,  e  fellada  dj  feu  fello  de  chumbo  ,  pella  qual  fes  mercê  a 
Sua  Excellencia  ,  de  cinco  contos  de  juro  ,  e  os  Auttos  das  Partilhas 
que  fe  fizeram  da  fazemda  que  ficou  por  fallecimento  do  Duque  Dom 
João  que  Deos  tem,  dos  quais  pedio  o  treslado  de  dous  termos  que 
ajuntou  ,  e  afim  as  efcrepturas  ,  de  compras  de  Juro  ,  ebens  de  Rais 
que  o  ditto  Senhor  comprou  pêra  o  ditto  Morgado  ,  pedimdo  ao  dit- 

to Ouvidor  lhe  mandaííe  dar  o  treslado  de  tudo  em  publica  forma  ,  em 
modo  que  fize.Te  fee  tornandolhe  os  próprios  papeis  ,  e  tudo  he  o  fe- 
guinte.     António  Cordeiro  Tabaliiam  que  o  efcrevi. 

InfihtuiçaÔ ,  e  CwtifirmaçaÕ  do  Morgado  da  Crus. 

Dom  Phellipe  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  e  dos  Algar- 
ves ,  daquem  e  dallem  mar  em  Africa  Senhor  de  Guinne ,  e  da  com- 
quiíla  navegação  do  Comercio  delthiopia  Arabbia  ,  e  da  Percia  eda 
índia  &c.  faço  faber  que  por  parte  de  D.  Theodozio  Duque  de  Bra- 

gança e  de  Barcellos ,  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  me  foi 
aprezentado  huma  Carta  de  Inítittuiflam  de  Morgado  cyae  elle  ditto 
Duque  fazia,  a  qual  Carta  citava  efcritta  em  quatro  folhas  de  purga- 
minfio  ,  de  huma  e  outra  banda  ,  com  feu  finnal  e  Armas  ,  de  que  o 
treslado  he  o  íeguinte.  Dom  Theodozio  fegundo  defte  nome,  Duque 
de  Bragança,  e  de  Barcellos  Conideítabre  dettes  Pveinos  e  Senhorios  de 

Portugal  &c  faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  virem  ,  que  o  Du- 

que 
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que  Dom  Joaõ  meu  Senhor  e  Pay  que  Deos  tem  vemdeo  e  alheou  em 
fua  vida  huma  boa  parte  das  rendas  de  feu  Eftado  ,    pêra  acudir  as 
grandes  defpezas  ,   que  fes  em  diverfas  couzas ,  e  principalmente  em 
íerviço  da  Coroa  defte  Reino  em  diverços  tempos  ,  como  foi  com  a 
gente  que  mandava  na  Armada  de  que  houvera  de  fer  Geral  o  Senhor 
Dom  Duarte  meu  Thio  ,  em  que  difpendeo  muitto ,  athe  embarcar  na 

ditta  Armada  que  fe  perdeo  ,  com  tromenta  no  Porto  de  Lisboa  -,  e 
afim  meímo  fazendofle  difpois  diílo  preftes  para  acompanhar  EIRey 
meu  Senhor  Dom  Sebaíliaõ  que  haja  gloria ,  a  primeira  ves  que  Sua 
Alteza  pairou  a  Africa  no  Anno  de  mil  e  quinhentos  lettenta  e  quatro, 
e  a  fegunda  ves  no  Anno  de  mil  e  quinhentos  fettenta  e  ou  to  ,  com 
muitos  grandes  aprecebimentos  de  gente  de  pé,  e  de  cavallo  ,  armas, 
e  muniíícens  ,  e  mantimentos  ,  e  mais  couzas  neíceçarias  para  a  guera , 
que  Sua  Alteza  queria  fazer  a  Mulley  Abdlmelec ,  Xariffe ,  que  vul- 

garmente fe  chamou  Maluco ,  a  qual  jornada  Sua  Excellencia  naó  fesy 
por  adoecer  muito  mal  na  Cidade  de  Lisboa  eftando  ja  para  embarcar, 
e  por  afim  fer  ,  me  orfereíTeo  a  Sua  Alteza  pêra  o  fervir  nella  ,  em  feu 
nome ,  como  o  fis  por  Sua  Alteza  o  haver  afim  por  bem  ;  e  fendo  de 
idade  de  des  para  onze  annos  ,  parti  de  Lisboa  ,  com  toda  a  ditta  gen- 

te ,  em  navios  frettados  por  conta  da  fazenda  de  Sua  Excellencia  a  vin- 
te e  féis  dias  do  mes  de  Junho  do  ditto  Anno  ,  com  a  qual  gente  me 

achei  com  Sua  Alteza  na  Batalha  de  Alcafere  ,  em  que  o  ditto  Senhor 
foi  morto  ,  eeu  ferido  ,  e  capti.vo ,  e  nella  fe  perderão  muitas  couzas 
de  ouro ,  e  prata  ,  e  pedraria  de  grande  prefíb ,  que  hia  na  minha  guar- 

da roupa ,  as  quais  defpezas  o  ditto  Duque  meu  Senhor  foi  logo  con- 
tinuando por  muito  tempo  em  procurar  minha  liberdade  por  diverfas 

vias  com  muitos  prezentes  que  por  efte  refpeitto  mandou  ao  Xariffe 
Mulei  Hamet ,  e  a  feos  Alcaides,  ecom  tudo  o  mais  que  foi  pêra  ilfo 
neceííario  ,  em  quanto  eftive  captivo  em  Fes  ,  e  em  Marrocos ,  e  difpois 
na  jornada  que  fis,  vindo  de  Marrocos ,  athe  aViila  de  Almeirim  aon- 

de cheguei  a  quinze  dias  do  mes  de  Março  do  anno  de  mil  e  quinhen- 
tos e  outenta  ,  que  Sua  Excellencia,  e  a  Senhora  Dona  Catherina  mi- 
nha Senhora  ,  e  May,  entaó  citarem  na  ditta  Villa  ,  e  bem  afim  no 

reígatte  dos  feos  Criados  ,  que  comigo  foraó  captivos  na  ditta  Bata- 
lha ,  e  na  fattisfaçaõ  ,  que  Sua  Excellencia  deu  ,  e  nas  muitas  mercês 

que  fes  as  molheres  ,  filhos  ,  e  herdeiros  ,  dos  que  morrerão  nella  ,  ou 
citando  captivos  ,  c  pello  mefino  medo  ,  difpois  de  tudo  o  fobreditto, 
fez  Sua  Excellencia    muito  extraordinárias   defpezas   em  beneficio  ,  e 
comfervaçaô  defta  Caza  ,  e  eftando  em  todo  o  tempo   dos  trabalhos 
que  Deos  foi  fervido  dar  a  efte  Reino  ,  com  as  grandes  alteraííoeus 
que  nelle  houve ,  pello  fallecimento  deEIRcy  meu  Senhor  D.  Henri- 

que que  Deos  tem  ,  como  he  notório  ,  pêra  as  quais  e  pêra  outras 
couzas,  vemdeo  na  Dizima  do  Pefcado  da  Cidade  de  Lisboa,  a  diver- 
ças  peífoas ,  e  em  diverços  tempos,  por  partes,  que  fazem  cfta  conta, 
três  contos  e  quinhentos  e  outenta  mil  e  outo  fentôs  e  outenta  e  fin- 

co reis  de  Juro  a  retro  }  e  nos  Reguengos  de  Sacavcm  duzentos  e  no- 
venta e  nove  mil  e  quatro  fentos  e  outenta  e  finco  reis  ,  tudo  a  preífo 

de  dezafeis  por  milhar  ,  c  outro  fim  vendeo  a  retiro  o  Reguengo  de 

Alvi- 
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Alviella  ,  que  he  no  termo  de  Santarém  ,  por  preiTo  de  dezanove  mil 
cruzados  ,  forros  paia  Sua  Excelência  ,  e  antes  difto  deu  a  Senhora  Du~ 
queza  D.  Brittes  cm  pagamento  do  leu  dotte  quatro  centos  e  noven- 

ta e  fete  mil  e  quatro  centos  reis  de  Juro  ,  que  tinha ,  repartidos  nas 
íizas  das  Villas  de  Arrajolos  ,  Monçarâs  ,  Momtbrte  ,  Alter  do  Chaó ) 
e  Ourem  ;  pello  que  vendo  eu  hora  ,   as  obrigaçoens  da  minha  Cazar 
e  citado,  vaò  em  major  crecimento  ,  equam  juíto  he  ,  que  eu  procu- 

re acreMentar  as  remdas  delle  ,  e  reffazer  em  parte  o  danno  que  das  dit- 
tas  defpezas  ,  gaítos  ,  vendas  ,  e  alheallbens  ,  fe  me  feguio  ,  e  fegue  a 
meos  íiibceçores  ,  pellas  muitas  rezoens  que  pêra  iíTo  ha ,  efpecialmen- 
te  pêra  que  meus  fubceçores  milhor  portam  fervir  a  Coroa  deite  Rei- 

no ,  como  fempre  fizeraó  os  Duques  meos  antepaçados ,  e  temdo  ref- 
peito  a  fe  fazer  por  minha  cauza  ,  a  major  parte  das  dittas  defpezas,  e 
por  me  achar  hoje  íblteiro  ,  e  coníideramdo  porem  que  heide  cazar , 
c  que  me  pode  Deos  dar  muitos  filhos  ,  quero  ,  hora  por  eíta  minha 
carta  ordenar  ,  e  imítituhir  hum  Morgado  de  meus  bems  ,  patrimo- 

niais,  comfirmandome  niíto  com  o  que  o  Senhor  Duque  Dom  Jaime, 
meu  Vizavo  ,  em  feu  teítamento  ordenou  da  lua  terça  ,  e  com  o  que 
aconíelhou  ao  Senhor  Duque  Dom  Theodozio  meu  Avo  ,  que  iníti- 
tuhice  outro  morgado  de  íeos  bcms  patrimoniais  ,  como  elle  imílitu- 
hio  ,  e  com  a  tençaô  de  meu  Senhor  e  Pay  ,  que  Deos  tem  ,  que  tam- 

bém me  deichou  lua  terça ,  em  Morgado  ,  pretemdemdo  todos  acref- 
fentar  as  rendas  deita  Caza ,  e  reriazer  por  eíla  via ,  o  que  tinha  vem- 
dido  e  alheado  delia  por  cauza  das  defpezas  que  todos  fempre  fizeraõ 
em  ferviço  dos  Reis  paçados,  e  da  Coroa  deite  Reino;  e  a  primeira/ 
e  principal  couza  de  que  ordeno  e  imítituho  eíle  morgado  ,  he  a  ReU 
liquia  que  tenho  do  Santo  Lenho  da  Crus  cm  que  Jezus  Chriíto  nof- 
lb  Se.ihor  padeceo  ;  a  qual  o  Pappa  Clemente  ceptimo  deu  a  Honora- 

to de  Caez  ,  que  em  tempo  deElRey  Dom  Joaô  terceiro  ,  foi  mui> 
tos  annos  ,   embaixador  delRey  de  França  neíte  Reino,  em  que  Deo$ 
por  elle  tem  feito  muitos  milagres;  pello  que  fe  lhe  deve  veneraíTaó 
publica  ,  como  eítá  declarado  por  ientença  do  Ordinário ,  deite  Arce- 
bifpado  de  Évora  ,  na  forma  do  Sagrado  Comcillio  Tridentinno ,  do 
que  coníta  pello  tresllado  da  ditta  femtença  ,  que  andará  pêra  fempre 
junto  aeíta  minha  Carta,  em  modo  que  faça  f ee ;  e  outro  fe  porá  no 

meu  Cartório,  e  outro  no  da  minha  Capelía  ,  na  qual  ,   e  aos*  tempos que  tenho  ordenado,  fe  moítrará  a  ditta  Relliquia  ao  Povo,  na  Crus 
de  ouro  que  lhe  hora  mando  fnzer  ;  com  a  qual  a  metto  neíte  Morga- 

do ,  por  principal  parte,  e  cabeça  delle;  e  quero  ,  e  mando  que  pêra 
fempre  fe  chame  o  Morgado  da  Cruz  ;  e  da  mefma  maneira  metto  nel- 
le  o  Efpinho  da  Coroa  de  Chriílo  noílb  Senhor  ,  que  tenho  emgaíla  - 
do  cm  ci  iftal ,  c  ouro  ,  pêra  andar  pcra  fempre  nellc  ;  e  heé  outro  Cm 
minha  vontade  de  unir ,  evimcular  para  fempre  aoditto  Morgado  o» 
finco  contos  de  reis  ,  que  tenho  por  huma  Carta  de  Padrão  ,  feita  em 
Lixboa  porjoaó  Alveres  ,  c  fobeferitta  por  Manoel  de  Azevedo  a  vin- 

te e  leis  dias  domes  de  Setembro  de  mil  e  quinhentos  c  outenta  e  feis ; 
pella  qual  fe  alentarão  ,  dons  contos  déreis  do  ditto  juro,   no  Almo- 

xarifado de  Miranda  ;  e  outro  conto  no  Almoxarifado  de  Guimaraens ; 
Tom.  IV.  Nnn  e  ou 
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e  outro  no  Almoxariffado  deVianna;  e outro  conto  déreis  noAlmo- 
xariffado  de  Portalegre  dos  quais  finco  contos  déreis  de  juro  a  retro  , 
a  rezaó  de  dezaíTeis  por  milhar  ;  EIRey  meu  Senhor  ,  Dom  Phellipe 
primeiro  deite  nome  ,  me  mandou  paíTar  o  ditto  Padraô  ,  em  pagamen- 

to dos  duzentos  mil  cruzados  ,  de  que  Sua  Mageftade  tinha  prometti- 
do  de  fazer  mercê  ao  Duque  meo  Senhor  e  Pay  que  Deos  tem  ,  como 
mais  largamente  fe  comtem  no  ditto  Padrão  ,   em  que  Sua  Mageftade 

mandou  declarar ,  que  a  Senhora  Dona  Catherina  minha  Senhora  po- 
deria difpor   do  ditto  Juro  ,  como  teftamenteira  do  Duque  meu  Se- 

nhor ,  afim  e  da  maneira  ,  que  o  poderá  ,  e  devera  fazer  dos  dittos  du- 
zentos mil  cruzados  ,  pera  pagamento  de  fuás  dividas ,  e  peia  dezem- 

penhar  fua  fazemda  ,  houve  por  bem  de  me  dar  ,  e  trefpaçar  em  mim 
quatro  contos  e  fette  fentos  e  outenta  e  outo  mil  e  duzentos  e  trinta 
e  três  reis  do  ditto  juro  ,  em  pagamento  ,  e  fatisfaçaò  do  que  eftá  dit- 

to ,  que  o  ditto  Senhor  afim  tinha  vendido  dos  bems ,  e  rendas  deite 
eftado  ,  o  que  afim  fes  com  a  fua  teftamentaria ,  e  com  autoridade  do 

Juis  dos  Orphaons ,  e  das  partilhas  que  fe  fízeraó  da  fazemda  que  fi- 
cou por  fallecimento  de  Sua  Excellencia  ,  o  qual  o  julgou  afim  ,  por 

lua  femtença  ,  com  concentimento  de  meos  Irmaons  ,  e  autoridade  de 
feos  Curadores  ,  como  milhor  e  mais  largamente  conftará  dos  Autos 
dasdittas  partilhas,  de  que  fe  ajuntará  o  tresladado  a  efta  Carta,  no 
que  toca  a  efte  juro  ,  com  outro  treslado  do  dito  Padrão  de  Si:a  Ma- 

geftade ,  pera  confiar  em  todo   tempo  ,  que  me  pertencem  os  dittos 
quatro  contos  fette  lentos  outenta  e  outto  mil  e  duzentos  trinta  e  três 
reis  ,  pello  modo  afima  declarado  ,   e  outro  fim  me  pertemeem   mais 
trinta  mil  reis  do  ditto  juro  ,  por  outro  termo  dos  Autos  das  dittas 
Partilhas  ,  de  que  aqui  também  fe  ajuntará  o  treslado  ,  pello  qual  a  Se- 

nhora Dona  Catherina  minha  Senhora ,  mos  deu  ,  e  trefpaçou  em  mim, 
com  comfentimento  de  meos  Irmaons  e  autoridade  de  feos  Curadores, 
e  do  ditto  Juis  que  aOlm  o  julgou  por  fua  fentença  de  quinze  mil  reis 
de  juro  perpetuo  ,  fobre  minha  fazenda  ,  ao  Moíteiro  de  Santo  Agcf- 
tinho  deita  Villa  ,  pera  nelle  fe  dizer  pera  fempre  huma  miífa  quoti- 

diana pella  Alma  do  Duque  meu  Senhor ,  como  elle  ordenou  em  feu 
teítamento  ;  e  por  mandar  paífar  outro  Padraò,  fobre  minha  fazemda, 
de  outros  qumze  mil  reis  ,  também  de  Juro  perpetuo  ,  que  em  cada 
hum  anno  fe  hade  pera  fempre  de  dar  pera  cazamento  de  huma  orfa, 
da  maneira  ,   que  Sua  Excellencia  em  feu  teítamento  manda  que  iíto 
fe  faça  ;  e  bem  afim  me  pertence  hora  mais  os  cento  e  outenta  e  hum 
mil  e  fette  fentos  fetenta  e  fette  reis  de  juro  ,  que  fomente  faltavaó 
pera  cumprimento  dos  dittos  finco  contos  de  reis  ,  do  ditto  Padrão  , 
por  ferem  a  Senhora  Dona  Catherina  minha  Senhora,  eMáy,  e  meos 
Irmaons  contentes  ,  que  eu  houveífe  os  dittos  cento  e  outenta  e  hum 
mil  fette  centos  fetenta  e  fette  reis,  pagando  por  elles  a  fazemda  que 
ficou  do  Duque  meu  Senhor,  dous  contos  nove  fentos  e  outenta  mil 
e  duzentos  fetenta  edous  reis  em  dinheiro  de  contado,  que  hé  o  que 
juítamente  valliam  ,  a  prélio  de  dezaífeis  por  milhar  ,  em  que  Sua  Ma- 

geftade deu  os  dittos  cinco  contos  de  Juro,  em  pagamento  dos  dittos 

duzentos  mil  cruzados,  como  milhor  confia  de  hiuna  eferintura  pu- 
bl  ica 
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blica  de  concerto  ,  que  íbbre  iflb  rizemos  nefta  Villa  na  notta  de  An- 
tónio Cordeiro  ,  publico  taballiam  nella  aos  onze  dias  defte  mes  de 

novembro  ,  e  anno  prczente  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  três  ,  cu- 
jo treslado  em  publica  forma  fe  ajuntará  também  a  efta  Imítituiiram. 

Os  quais  finco  contos  de  reis  de  juros  hei  por  vincullados  ,  e  unidos  ao 
ditío  Morgado  pêra  todo  fempre  como  ditto  hé  ;  com  declaração , 
que  fe  elRey  meu  Senhor ,  ou  algum  dos  Reis  feos  íubceçores ,  em 
algum  tempo  mandarem  remir  todo  o  ditto  juro  ,  ou  alguma  parte 
deÍJe ,  na  forma  declarada  no  ditto  Padrão  ,  o  peííuhidor  que  ao  tal 
tempo  for  deite  morgado  ,  naõ  poíTa  receber  ,  nem  aver  á  fua  maó  , 
nem  de  feos  ofíiciais  ,  o  dinheiro  porque  fe  remir ,  antes  feja  logo  de- 
pozitado  cm  maó  depeílba  fegura,  e abonada,  por  autoridade  de  juf- 
tiça  ,  pêra  delle  fe  comprarem  bems  derais,  livres,  e  dezembargados , 
que  nãó  tenhaó  outro  vinculo ,  emeargo ,  nem  obrigação  alguma  ;  ou 
outro  tanto  juro  ,  de  boa  callidade ,  que  tudo  fique  nefte  Morgado, 
com  as  callidades ,  condiílbens ,  e  obrigaçoens  delle  ;  e  para  em  todo 
o  tempo  conftar  mais  claramente  do  íbbreditto ,  peço  a  Sua  Magefta- 
de  haja  por  bem  mandar ,  que  na  Carta  do  Padrão  do  ditto  juro ,  fe 
declare  por  huma  Apoftilla  como  he  do  ditto  Morgado,  equefere- 
gifte  a  ditta  Apoftilla  na  margem  do  regifto  da  ditta  Carta  de  Padrão  ; 
ao  qual  Morgado  ,  outro  fim  hei  por  bem  de  unir  e  vincullar  pêra 
fempre  as  cazas  ,  que  foram  da  Senhora  Duqueza  Dona  Joanna  que 
Deos  tem  que  eífam  nefta  Villa  ,  junto  ao  terreiro  das  minhas  as  quais 
eu  comprei  as  freiras  do  Mofteiro  das  Chagas ,  e  a  Gafpar  de  Mattos , 
morador  era  Guimaroins  ,  com  as  bemfeitorias ,  que  nellas  fis ,  e  as  que 
pello  tempo  em  diante  fizer ;  e  o  Pinhal  que  foi  de  Chnltovaó  de 
Morais  aílm  como  efta  feriado  ,  no  termo  defta  Villa  junto  a  S.  Fran- 
cifeo  o  velho  ,  o  qual  comprei  a  Franeiíco  de  Moraes  leu  filho  ,  e 
a  Herdade  de  Brazia  que  he  no  termo  defta  Villa  ,  no  Reguengo  de 
Fatellecaõ  ,  que  comprei  a  Jorge  da  Frota  morador  na  Cidade  de  Lif- 
boa  ;  e  a  herdade  que  foi  de  Gonçallo  Tofcanno  ,  que  o  Duque  meo 
Senhor  que  Deos  tem,  metteo  na  tapada  ,  a  qual  comprei  a  ViíTente 
de  Ulhaó ,  feu  Genrro  ,  difpois  do  fallefcimento  de  Sua  Excellencia.  E 
outro  fim  todas  as  bemfeittorias  que  tenho  na  tapada ,  e  cazas  delia  ,  e 
ncítas  cazas  de  Villa  Vifltsza ,  e  as  que  tenho  feitas  nas  cazas  de  Vai 
de  Boim.  E  cm  memoria  da  pouca  idade  em  que  eftive  captivo  ,  vin- 
cullo  outro  fim  ao  ditto  Morgado  hum  Jaes  de  ouro,  que  o  Xarirfe 
Mullei  Hamete  me  deu  em  Marrocos  ;  e  declaro  ,  que  efte  vincuilo , 
uniam  ,  e  Morgado ,  teram  em  tudo  eífeito  pêra  todo  fempre ,  ainda 
que  eu  pello  tempo  em  diante  vá  remindo  (comoja  comeífei  a  remir) 
as  rendas,  e  juro  ,  que  o  Duque  meo  Senhor  vendeo  defte  eftado,  af- 
fim  do  juro  da  ditta  Dizima  de  Lisboa  e  Reguengos  de  Sacavém,  eo 
juro  que  le  deu  a  Senhora  Duqueza  D.  Brittes  ,  em  pagamento  do  feu 
dotte  ,  como  o  ditto  Pvcguengo  de  Alviella  ,  em  parte  ,  ou  em  todo,  e 
ainda  que  com  eífeito  eu  ou  meos  íubceçores  acabemos  de  remir  ,  ou 
dezempenhar  de  todo  as  dittas  rendas,  nem  por  ifto  efta  união,  vin- 

cuilo ,  ou  Inftituiçaó  de  Morgado  ,  áde  feçar  em  todo  ,  nem  em  parte 
alguma  ,  pofto  que  me  parclça  que  feçou  a  cauza  porque  foi  inftitu- 

Tom.  IV.  Nnnii  hido, 
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hido  ,  porque  fem  embargo  de  tudo  he  minha  vontade  ,  que  fique 
firme  e  valliozo  pêra  todo  fempre ;  e  que  nenhuma  peíToa  ,  ainda  que 
fejam  filhos  ,  ou  quaifquer  defcendentes  mcos ,  poíTaó  pretemder  que 
ficaó  no  ditto  cauzo  eíte  ditto  juro  ,  ou  alguma  parte  dclle  ,  ou  os 
outros  bems  aqui  vincullados  ou  parte  delles  ,  femdo  bems  meos  li- 

vres ,  e  de  partilha ;  porque  minha  tenção ,  e  vontade  he  ,  que  neíte 
cazo ,  e  em  quaifquer  outros  íemelhantes  ,  ainda  que  fejaó  tais  que 
eu  agora  naó  cuide  nem  poíTa  cuidar  nelles ,  fique  toda  via  eíte  mor- 

gado pêra  fempre  feguro ,  vallido  ,  e  imteiro  ,  fem  quebra  ou  diminui- 
ção alguma;  e  quero,  que  fe  Deos  for  fervido,  de  me  dar  outros  fi- 

lhos, ou  nettos,  de  qualquer  matrimonio,  mais  que  o  que  adé  fobce- 
der  iicíte  Morgado ,  os  outros  naó  poíTaó  pretender  revogação  delle , 
em  parte  ,  nem  em  todo  ,  por  nenhuma  cauza  ,  via  ,  nem  rezaó  ,  que 
alleguem  ,  ou  allegar  poíTaó  ,  ou  ainda  que  digaó  que  por  leu  nafcimen- 
to  fe  revoguem  ,  por  eu  o  fazer  eftando  íolteiro  ,  e  que  eftes  bems  afim 
vincullados,  faô  mais  dos  que  podem  caber  em  minha  terça  ,  e  na  le- 
gittima  do  fobceçor  do  ditto  Morgado  ,  e  que  diminuem  as  legittimas 
dos  outros  filhos  ,  ou  nettos  ;  e  que  naó  há  outros  bems  patrimoniais, 
em  que  elles  as  poíTaó  haver;  porque  fem  embargo  de  tudo  o  que  he 
ditto  ,  quero  que  toda  via  feja  firme  e  valliozo  pêra  fempre.  Porém 
fe  Deos  for  fervido  ,  que  eu  tenha  outros  filhos  ,  ou  filhas  ,  mais  aliem 
do  que  houver  de  fubceder  neíle  Morgado  ,  e  acontecer  que  ao  tempo 
de  meu  falleci mento  ,  fe  naó  achem  outros  bems  meos  livres  em  que 
elles  poHaó  aver  ligitima ,  neíte  cazo  quero  que  cada  hum  dos  dittos 
meos  filhos  ,  ou  filhas ,  que  naó  fobceder  nefte  morgado  haja  em  fua 
vida  fomente  dos  remdimentos  delle  da  maó  do  pofTuhidor  do  ditto 
morgado  duzentos  mil  reis  de  renda  cada  anuo,  pêra  feos  alimentos, 
ainda  que  por  rezaó  de  fua  ligittima  ,  pudelfe  pretender  mais ,  ficam- 
do  porem  fempre  a  propriedade ,  e  a  poífe  da  ditta  remda  ,  e  de  todos 
os  bems  afim  vincullados ,  e  mais  remdas  delles  ,  ao  ditto  peíTuhidor 
do  ditto  Morgado  ,  e  aos  mais  fubceçores  delle  pêra  todo  fempre ;  de 
maneira  que  por  morte  de  cada  hum  dos  dittos  meos  filhos ,  vaó  va- 

gando os  duzentos  mil  reis  de  renda  que  cada  hum  delles  áde  haver, 
em  lua  vida  fomente  ,  pêra  que  por  feu  fallecimento  os  dittos  bems  af- 
íim  vincullados  ,  fiquem  de  todo  livres  ,  pêra  o  Morgado ,  e  peíTuIii- 
dores  delle  ;  porem  fe  fe  acharem  fora  defle  Morgado  ,  tantos  bems 
meos  livres  por  meu  fallecimento ,  que  cada  hum  dos  dittos  meos  fi- 

lhos polia  por  elles  haver  quatro  mil  cruzados  de  legittima  ,  ou  mais, 
entaó  naó  poderá  nenhum  delles  pidir  nem  haver  nenhuma  outra  cou- 
za  mais  dos  bems  defte  morgado  ,  nem  da  renda  delles  ;  e  peço  a  El- 
Rey  meu  Senhor,  que  haja  por  bem  todo  o  fobreditto  fem  embargo 
do  que  em  contrario  difpoem  a  ordenaíTam  do  livro  quarto,  titullo  fe- 
fenta  efetc,  de  como  feande  fazer  as  partiflbens  entre  oslrmaons,  e 

da  lei ,  Quoniam  in  prioribus  ,  e  de  todas  as  mais  leis  ,  do  titulo  Códi- 
ce de  Inofficiofo  tejlamento  ,  e  da  lei  Si  totós  ,  e  de  todas  as  outras  leis 

do  titulo  Códice  de  Iwjficiofis  donatiombus  ,  e  da  lei  Si  umquam  ,  Có- 
dice de  Rcvocandis  donalionibus ;  e  fem  embargo  de  todas  c  quaifquer 

outras  leis,  afim  do  Reino,  como  de  direito  comum  que  ahi  haja,  ou 

pcíla 
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polia  haver  em  contrario  de  tudo  ou  parte  do  que  ditto  hé  ,  e  fem 
embargo  de  todas  as  mais  difpofiíToens ,  e  leis  que  fazem  ,  em  favor 
das  legitimas  dos  filhos  ,  e  nettos ,  e  das  que  mandão,  que  hajaõ  fuás 
ligittimas  em  propriedades  dos  bens ,  e  que  hajam  cm  todos  os  bens 
ainda  que  fejaó  taes  leis  que  fenaó  poílaó  renunciar  por  as  partes ,  e 
ainda  que  tenhaó  claufullas  derrogatórias ,  e  que  derroguem  a  outras 
derrogatórias,  e  que  fe  requeira  fazer  delias  expreíTa  mençaÕ  de  valo 
ad  verbutn ,  e  fem  embargo  da  ordenaçam  do  livro  fegundo  titulo  co- 
renta  e  nove ,  em  que  fe  difpoem  que  fe  naó  entenda  fer  derrogada  , 
nenliuma  ordenaflam  ,  fenaó  fazendoíTe  expreíTa  menção  da  fubíraneia 
delia  ;  e  outro  fim  fem  embargo  das  leis  que  dizem  ,  que  naó  valha  a 
geral  renunciaçam  ,  ou  revogação  das  leis.  E  ordeno  ,  e  mando  ,  que 
dosfruttos,  eremdimentos  defte  Morgado  fe  digaó  pêra  todo  fempre 
em  cada  hum  dia  do  Anno  ,  duas  miíTas  pella  Alma  do  Duque  meu  Se- 

nhor ,  e  da  Senhora  Dona  Maria  minha  Irman  que  Deos  tem ,  e  ago- 
ra pella  vida  ,  e  defpois  de  muitos  annos  ,  pella  Alma  da  Senhora  Do- 
na Catherina  minha  Senhora  ,  e  pella  minha  ,  e  pello  eftado  e  comfer- 

vaçaó  deita  Caza  ,  e  dos  peíTuhidores  delia  ,  e  defte  Morgado  ;  das 
quaes  miíTas  fera  huma  do  SantiíHmo  Sacramento ,  e  outra  da  Cruz  ,  e 
dirfeham  na  minha  Capella  onde  ella  agora  eítá  ou  pello  tempo  em  di- 

ante eítiver  pellos  Capellaens  del!a ,  que  eu  ou  meos  fubceçores  pefa 
iílò  nomearmos  ;  aos  quaes  poderemos  remover ,  e  nomear  pêra  ifib 
outros ,  quantas  vezes  quizermos  ,  fem  outra  cauza  nem  razaó ,  mais 
que  de  nolla  livre  vontade ,  e  haveram  a  eírnolla  que  fe  coítumar ,  e 
quero ,  mando ,  que  naó  fejaó  os  dittos  meos  fubceçores  obrigados  a 
dar  conta  aos  Prelados  nem  aos  Provedores  ,  nem  a  outrem  alguém  , 
nem  juítificar  em  tempo  algum  ,  que  fe  dizem  as  dittas  miíTas ,  fem 
embargo  da  ordenalTam  em  contrario  ;  e  outro  fim  peíTo  a  Sua  Magef- 
geftadc  haja  por  bem  de  a  revogar  porque  eu  comfio  dos  dittos  meos 
fubceçores  que  mandarão  dizer  as  dittas  miíTas  como  ordeno ,  e  de  ma- 

neira que  naó  haja  nifto  falta  nem  defeuido  ,  pêra  o  que  lhes  encarre- 
go a  conciencia  ,  e  naó  hej  por  couza  decente  ,  que  fe  haja  por  fua 

parte  de  fazer  diílo  juítiíficaçaó  :  e  quero ,  e  hé  minha  vontade  ,  que 
todas  e  cada  huma  das  peíToas  ,  que  pello  tempo  em  diante  fubcederem 
nefte  Morgado  tenhaó  obrigação  de  o  acrefentar  com  mil  cruzados  de 
renda  ,  e  de  os  vincullar  ,  e  unir  para  fempre  a  elle  ,  ou  em  juro  bom  , 
efeguro,  ou  em  bens  derais,  que  feguramente  os  poífaó  remder  ,  pê- 

ra que  fiquem  foògeitos  a  eira  minha  InítituiíTam  ,  e  as  condiçoins  ,  e 
declarafoens  delia  ,  fem  por  iíTo  lhe  poderem  pôr  ,  nem  acreífentar  ou- 

tras ,  nem  emeargo  algum  de  novo  ,  e  que  tanto  que  afim  íubceder 
qualquer  peílba  neíte  morgado ,  logo  por  efte  mefmo  feito  fique  obri- 

gada,  athe  unir  e  vincullar  os  dittos  mil  cruzados  de  renda  perpetua, 
ou  pello  menos  a  parte  delles  que  couber  na  terça  dosbems  que  lhe 
ficarem  ao  tempo  de  feu  fallecimento  ;  e  que  os  mefmos  bens  que  ti- 

ver ao  tempo  que  afim  fubceder  ,  e  os  que  difpois  adquirir  ,  fiquem 
logo  obrigados  ao  ditto  emeargo  ,  atte  a  quantidade  ncíTeçaria  pêra  os 

dittos  mil  cruzados  de  renda,  ou  a  parte  delles  que  em  fua  terça  cou- 
ber, codao  ditto  hé  ;  e  fepoíTa  para  eíle  eífeito  fazer  a  exceliam  nel- 

les, 



47°      Provas  do  Liv.  VL  da  Hi floria  genealógica 
les ,  por  fallecimento  do  ditto  adminiílrador  fem  embargo  de  naó  fe- 

rem leiras  as  partilhas  de  fua  fazenda,  e  de  qualquer  outra  couza  ,  que 
em  contrario  haja  ,  ou  poífa  haver.     E  quero  e  ordeno  que  es  íubce- 
çores  de  minha  Caza  ,   e  eílado  fubcedaó  também  pêra  íempre  ncíle 
morgado  pera  que  ande   íempre  nos  poífuhidores  delia  ;  e  le  por  al- 

gum cazo  ,  que  Deos  naó  mande  ,  fe  perder  a  fubceçaó  de  minha  Ca- 
za ,  de  maneira  que  ninguém  a  haja  de  haver  por  titulo  de  herança  e 

fubceçaó  comforme  a  Inílittuiçaó  delia  ,  por  qualquer  via  cuidada,  ou 
naó  cuidada  ,  por  onde  iílo  polfa  aconteíler  ;  de  agora  pera  entaó  de- 

claro que  he  minha  vontade ,  que  eíle  morgado  por  nenhum  cazo  íe 
poílà  perder;  c  quero  que  fubceda  neíte  Morgado  ,  e  logo  o  haja  qual- 

quer defemdente  meu  íe  o  ouver ,  ou  do  Duque  meo  Senhor  que  Deos 
them  ,  o  que  for  mais  chegado  ao  ultimo  pefuhidor  do  ditto  Morga- 

do ,  por  via  deíle  paremtefco  ,  aimda  que  naó   haja  de  íubceder ,   e 
herdar  eíla  minha  Caza  ,  e  eílado  ,  como  ditto  hé.     E  faltando  de  to- 

dos meos  defeendentes  ,  e  do  Duque  meo  Senhor  ;  entaó  vira  aos  des- 
cendentes do  Senhor  Duque  Dom  Theodozio  meu  Avo  ,  e  cm  deífei- 

to  dAies  ,  aos  defeerndentes  do  Senhor  Duque  Dom  Jaimes  ,  meu  vi- 
zavo  ,  qual  fe  achar  mais  chegado  ao  ultimo  poíTuhidor ,  pello  ditto 
paremtefco  ,  como  ditto  hé  ;  e  faltando  também  todos  os  defeemden- 

tes do  ditto  Senhor  Duque  Dom  Jaimes  ,    emtaó  quero,  e  ordeno, 
que  os  dittos  bems  afim  vincullados ,  venhaó  aos  defeendentes  do  Se- 

nhor Duque  Dom  Fernando  ,  meu  trefavo ,  terceiro  Duque  de  Bra- 
gança qual  fe  achar  mais  chegado  ao  ditto  poíTuidcr ,  como  ditto  he  ; 

e  faltando  todos  os  defeendentes  do  Senhor  Duque  Dom  Fernando , 
quero  que  venhaó  dos  dittos  bems  afim  vincullados  aos  defeendentes 
do  Senhor  Duque  Dom  Fernando  meu  quarto  avo ,  fegundo  Duque 
de  Bragança  qual  for  mais  chegado  por  eíla  via  ao  ultimo  pofuhidor; 
eemdeiFeito  de  o  ditto  Senhor  Duque  D.  Fernando,  chamo  a  fubce- 

çaó deíle  morgado  os  dcícemdentes  do  Senhor  Duque  Dom  Aíronço 
meu  quinto  Avo ,  primeiro  Duque  de  Bragança  ,  qual  por  eíla  via  fe 
achar  mais  chegado  ao  ultimo  pofuhidor  ,  como  ditto  he  ;  e  porem 
declaro ,  que  eu  poderei  declarar  eíla  ordem  de  fubceçaó  ,  e  poderei 
alterar  ,  mudar ,  e  revogar  ,  e  diminuir  ,  e  acrelTentar  fobre  ella  o  que 
me  pareíTer ,  e  defpoes  ordenar  de  novo  ,  o  que  for  minha  vontade,  e 
acreflentar  ,  e  mudar  os  emeargos  deíle  Morgado  ,  como  quizer  ,  athé 
a  hora  de  minha  morte,  afim  por  teílamento  e  qualquer  ultima  vonta- 

de ,  ainda  que  naó  feja  folemne  ,   como  entre  vivos  ,    por  efereptura 
publica ,  ou  por  outra  minha  Carta   como  eíla  ,   ou  por  Alvará  meu 
lbaménte  fem  embargo  dcíla  ImíHttuiçaó  ,  e  da  comfirmaçaó  delia  e 
de  qualquer  outra  couza  que  em  contrario  feja;  e  peífo  a  ÉlRey  meu 
Senhor  que  avendo  rcfpeitto  as  grandes  cauzas  ,   e  rezoims ,  que  me 
movem  a  imíHttuhir  eíle  Morgado  ,  e  vincullo  de  bems  ,  me  faça  mer- 

cê de  haver  por  bem  comfirmar  de  fua  certa  feiencia  poder  Real  ,  e 
abfolhito  com  revogação  de  todas  as  leis  atrás  declaradas,  e  de  todas  c 
quaefquer  outras  ,  afim  de  direitto  comum ,  como  do  Reino  ,  que  por 
qualquer  via  poíTam  embargar  o  eieito  deíla  imílittuiçaó  em  parte  ou 
em  todo ,  ou  de  alguma  comdiíFaó  ,  ou  declaraíTaó  delia  ,  ou  outra  qual- 

quer 
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quer  couza  das  que  ordeno,  quero,  e  mando,  como  nefta  minha  Car- 

ta fe  comtem  ,  pêra  que  tudo  valha ,  na  melhor  forma  que  em  direi t- 
to  poíía  haver  lugar  ,  íem  embargo  outro  fim  deita  Inítittuiçaó  naó 
fer  reitta  por  eícriptui  a  publica ,  e  de  a  eu  fazer  por  eíta  minha  Carta 
patente ;  a  qual  pêra  firmeza  de  todo  o  fobreditto  mandei  fazer  ,  por 
mim  afignada ,  e  aíellada  do  fello  de  minhas  Armas  dada  em  Villa  Vif- 
foza ,  e  aos  dezafeis  dias  do  mes  de  Novembro  ,  Simão  Pinheiro  afez, 
Anno  do  nafeimento  de  no  (To  Senhor  Jezus  Chriíto  de  mil  e  quinhen- 

tos e  noventa  e  três  ,  Rodrigo  Rodrigues  a  fes  eferever  ;  e  com  a  íb- 
breditta  Carta  de  Inítittuiçaó  ,  me  foi  aprezentada  huma  petição  em 
nome  do  Duque  ,  em  que  me  pede  ,  que  avendo  eu  refpeito  as  cauzas, 
e  rezoens  que  o  moviaó  a  fazer  eíta  Imítittuiçaó  do  Morgado ,  lha 
comíirmace  com  todas  as  claufulas  e  condiíToens  ,  e  com  todas  as  derro- 
gaçoens  de  leis  e  ordenaçoens  comteudas  na  ditta  Inítittuiçaó  ,  e  Cem 
embargo  de  tudo  o  mais  que  em  comtrario  poíía  haver ,  afim  derteito 
como  de  direitto  ,  uzando  eu  pêra  iíTo  de  meu  poder  Real  e  abfolutto 
fazemdolhe  a  ditta  comfirmaçaó  de  minha  ferta  fiencia  e  receberia  mer- 

cê ;  e  viíto  por  mim  feu  requerimento  avendo  refpeitto  as  couzas  que 
o  ditto  Duque  ai  lega  ,  pêra  fazer  o  ditto  Morgado  ,  e  por  folgar  de 
lhe  fazer  mercê  hei  por  bem  e  me  praz  de  meu  motto  próprio  ,  certa 
feiencia  poder  Real  e  abfolutto ,  de  lhe  cornfirmar  a  fobreditta  Imíti- 
tuiçaó  de  morgado  ,  aqui  emeorporada  ,  como  de  effeito  por  efta  mi- 

nha Carta  comfrmo  ,  afim  e  da  maneira  que  na  ditta  Inítittuiçaó  fe 
comthem  com  todas  as  derrogaçoens  ,  e  ccmdiílbens  nella  comtheu- 
das  ,  fem  contra  ella  fer  ouvida  peífoa  alguma  por  qualquer  couza 
que  allegue  ou  alegar  poífa  ,  porque  afim  o  hei  por  bem  ,  e  meu  fer- 
viiTo  ;  e  pêra  que  a  ditta  InítittuhiíTaó  feja  vallioza  derrogo  pera  iifo, 
e  hei  por  derrogadas  todas  as  leis  e  direittos  ,  e  ordenaçoens  que  con- 

tra iíFo  haja ,  poíto  que  delias  foífe  neceífario  fazer  expreífa  e  espe- 
cial mençam  ,  como  difpoem  a  ordenaífam  do  fegundo  livro  ,  titulo 

quorenta ,  em  que  dis ,  que  fe  naó  emtenda  ,  fer  por  mim  derrogada 
ordenaífam  alguma  ,  fe  delia  ou  da  fubítancia  delia  ,  naó  fizer  expref- 
fa  ,  e  declarada  menção  ;  e  pera  firmeza  de  todo  o  fobreditto  lhe  man- 

dei dar  eíta  Carta  de  comfirmaçam  por  mim  aífinada  ,  e  aíellada  do  meu 
fello  pendente  ,  António  Monis  da  Fonceca  a  fes  em  Madrid  a  quatro 
de  Fevereiro  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  quatro. 

ELREY. 

Carta  porque  Vofia  Mageítade  comfirma  a  Imítittuiçaó  de  Mor- 
gado ,  que  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barcellos  ,  feu 

muito  amado,  c  muito  prezado  íbbrinho  ,  Imítituhio  das  couzas  com- 
teudas na  ditta  Imítittuiçaó,  e  com  as  claufullas  ,  comdiçocns  ,  e  der- 

rogaçoens nella  declaradas  pera  Vofla  Mageítade  ver.  ts  Pagou  nada 
pello  privillegio  que  tem.  ts  Em  Lisboa  vinte  hum  de  Abril  de  mil 
e  quinhentos  e  noventa  e  quatro  annos.  =5  E  aos  officiaes  como  cordam 
mil  e  nove  fentos  efincoenta  reis.  Gafpar  Maldonado  SS  Regiítada  na 
Ciiancellaria ,  António  de  Aguiar,  fc&  Simaó  Gonçalves  Prctto. Sentença 
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Sentença  do  Arcebrfpo  de  Évora  ,  Jobre  o  Santo  Lenho  da  Crus 
de  Chríjio. 

Dom  Theotonio  de  Bragança  Filho  do  Duque  Dom  Jaimes  que 
Deos  them  &c.  e  pella  graça  de  Deos  ,  c  da  Santa  Igreja  de  Roma , 
Arcebiipo  de  Évora  ,    fazemos  fabcr  que  a  Senhora  Dona  Catherina 
nos  emviou  dizer  ,  que   a  ella  lhe  foi  dada  huma  parte  grande  do  ver- 

dadeiro Lenho  em  que  noílb  Senhor  Jezus  Chriíto  foi  crucifficado ,  e 
porque  dezejava  de  veneralo  ,  e  adoralo  ,  como  eíte ,  e  que  todos  os 
lieis  Chriítaons  fizeííem  o  mefmo  ,  e  participarem  de  taó  grande  te- 
zouro ,  nollo  fazia  a  íaber ,  pêra  que  mandando  tomar  imformaçaó  de 
como  o  houvera  ,  e  em  cujo  poder  eílava  atéqui  ,  e  como ,  e  porque 
fora  trazido  a  eit.es  Reinos ,  e  de  alguns  millagres   que  noílb  Senhor 
fizera  por  virtude  deita  Santiíliina  Relliquia  ,  mandaremos  declarar  o 
que  pareíleíe  mais  ferviço  de  noífo  Senhor  e  gloria  lua  \  e  mandando 
nos  aprezentar  hum  eítromento  de  teítemunhas  ,  tirado  pello  lecencia- 
do  Pedro  Fernandes  Proemça  ,  Dezembargador  ,  e  Vigário  Geral  do 
Bifpado  da  Guarda  ,  e  lbbefcrito  por  Pedro  Pereira  ,  Eícrivaõ  do  Au- 
dittorio  do  ditto  Bifpado  ,  e  comfirmandonos  com  o  Confnlio  Triden- 
tino   na  fefTaó  vinte  e  finco ,  capitulo  de  Imocatione  zener.  &  reliqu. 
Janctorum  &c-  mandamos  ajuntar  alguns  letrados ,  peíToas  pias ,  e  de 
muita  virtude  ,    e  autoridade   e  mandando    fazer  algumas    diligencias 
mais,  que  pareíiam  necelFarias  pêra  maior  juílificaíTam  ,  pronunciamos 
a  íentença  que  fe  legue.     Viítos  os  Auttos  &c.  Pittiçaó  do  Padre  Frei 
Gonçalo  Delvas  da  Ordem  de  Sam  Francifco  da  Província  da  Piedade , 
cm  nome  da  Senhora  Dona  Catherina  ,  eítromentos  com  dittos  de  tef- 
temunhas ,  e  dilligencias  que  por  noífo  mandado  fe  fizeram  ,  e  imfor- 
maíToés  particullares  ,  que  fobre  o  cazo  fe  tomarão  ,  moítraíTe  eíta  Re- 

líquia  de  que  fe  tratta  haver  íido  de  Flonorato  de  Caez,  que  muitos 
annos  foi  Embaixador  neítes  Reinos  pellos  Reis  de  França  ,  peflea  de 
muito  credito  ,  vertude  ,  e  auttoridade  ,  e  muito  Catholica ,  e  ter  a 
ditta  Relíquia  em  lua  vida  ,  em  muita  venerada ó  ,  dizendo  iempre  fer 
parte  do  Lenho  da  vera  Crus  ,  em  que  nolfo  Senhor  Jezus  Chriíto  pa- 
defceo  ,  e  que  lha  dera  o  Papa  Clemente  Céptico  ,  e  a  dar  a  Ignes  Al- 

ves de  Almeida  ,  havemdo  muito  tempo  que  eítava  em  lua  Caza  ,  ef- 
tando  pêra  morrer ,  por  parte  verdadeira  da  Crus  ,  em  que  padefcer 
noíTb  Senhor ;  e  como  outro  fim  ,  em  todo  o  tempo  que  eíceve  en 
poder  do  ditto  Honorato  de  Caez  ,  como  defpoes  do  que  eíteve  er. 
poder  da  ditta  Ignes  Alves  de  Almeida  ,  foi  tida,  e  venerada  por  eíta 
e  fazendo  muitos  millagres  ;  e  como  queremdonos  comformar  com  i 
difpoziíTaó  do  fadado  Confillio  Tredentino  ,  pêra  eíte  effeto  ,  manda- 

mos ajuntar  os  Dezcmbargadores  de  noífa  rellaçaó  diante  de  nos ,  e  o 
Pveittor  doCollegio,  e  Univeríidade  de  Évora  ,  da  Companhia  de  Je- 

zus ,  e  outros  Padres  ,  c  Prellados  ,  afllm  do  ditto  Collegio  ,  como  da 
Ordem  de  Sam  Domingos  ,  e  Sao  Francifco  ,   e  de  noífa  Senhora  do 
Carmo,  e  o  Cónego  Diogo  Mendes  de  Vafconcellos,  Cónego  da  Ma- 
^iítral  da  noífa  Sec  ;   e  o  Doutor  Gonçallo  Mendes  de  Vafconcellos 

fer 
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feu  Coadjutor  ,  na  ditta  Conezia  ,  varoens  todos  pios  ,  Theologos  ,  e 
Canoniilas  ,  c  a  todos  parefceo  que  a  ditta  Relliquia  fe  havia  deter, 
e  venerar ,  como  Relliquia  da  vera  Crus  ,  e  parte  do  Lenho  ,  cm  que 
noflb  Senhor  Jezus  Chrifto  foi  crucifficado  ;  e  por  tal  fe  havia  de 
aprovar  j  o  que  vifto  por  nós  ,  e  difpoziíTaó  do  Sagrado  Comfillio  Tri- 
dintino  ,  damos  licença  pêra  que  a  dita  Relliquia  daqui  em  diante ,  fe 
venere  ,  e  adore  ,  como  verdadeira  Relliquia  ,  e  parte  da  Santa  Crus , 
em  que  Jezus  Chrifto  padefceo  ,  e  por  tal  fera  dos  fieis  Chriftaons  ti- 

da ,  e  venerada  ,  e  adorada  ,  com  a  veneração  ,  e  adoração  que  à  Santa 
Relliquia  íe  deve  \  em  Villa- Viflbza  aos  trinta  de  Dezembro  de  mil  e 
quinhentos  e  outenta  e  outo ,  Theottonio ,  Arcebifpo  de  Évora  -,  e  pro- 

nunciada e  publicada  afim  a  ditta  fentença ,  afentámos  de  ver  peííbal- 
mente  a  ditta  Santa  Relliquia  ;  epera  iífo  fomos  peílbalmente  aoMcí- 
teiro  deSam  Franciico  da  Piedade,  que  eftá  junto  a  efta  Villa,  aon- 

de eftava  depozittada  ,  e  mandámos  vir  perante  nós  ao  ditto  Pache 
Frei  Gonçalo  Delvas ,  comfeçor  do  ditto  Mofteiro  ,  e  ao  Padre  Frei 
Vilfente  de  Abrantes,  Prizidente  do  ditto  Mofteiro  do  Bofque,  que  fió 
os  que  a  troucheraó  da  Villa  de  Abrantes  ao  ditto  Mofteiro  ,  ealli  nola 
aprezentaram  emvolta  emhuma  bolça  de  taffeta  verde  ,  cozida  por  to- 

das as  partes ,  a  qual  nós  defeozemos,  e  achámos  que  eftava  outro  fim 
emvolta  em  hums  papeis  fellados ,  com  finco  fellos  de  lacre  vermelho, 
os  quaes  nós  abrimos,  e achamos  huma  Crus  emgaftada  cm  prata  feita 
pello  alto  ,  e  pello  peé,  e  pellas  duas  ilhargas  ,  a  modo  de  flor  delis, 
e  pella  parte  de  fima  inteira  ,  e  pella  parte  debaicho  ,  e  pellas  duas 
ilhargas ,  cafeavada  das  pontas ;  a  qual  eftava  emvolta  em  femdal  bran- 

co de  ÍQdâ  ;  e  logo  tomamos  juramento  aos  dittos  Padres  ,  que  peran- 
te nós  eftavao  ,  na  própria  Crus  que  declaraíTem  fe  hera  aquella  a  pró- 

pria ,  e  que  lhe  fora  emtregue  na  ditta  Villa  de  Abrantes,  por  Inês  .Vi- 
ves de  Almeida  ;  e  os  dittos  Padres  puleram  as  mãos  na  própria  Crus , 

e  declararão  que  hera  apropria  que  trouxeraõ  da  ditta  Villa  de  Abran- 
tes ,  e  lhe  fora  entregue  pella  ditta  Ignes  Alves  de  Almejda  a  quem  o 

ditto  Honorato  de  Caez  a  deichou  como  na  ditta  fentença  fe  comtem. 
E  feita  aíim  a  ditta  dilligencia,  e  exame  ,  tornamos  a  emvolver  a  ditta 
Relliquia  da  vera  Crus  no  ditto  fendal  de  feda  branca,  e  em  outro  de 
taretta  roxo  e  aíim  o  mettemos  dentro  em  hum  cofre  de  madre  perol- 
ía ,  e  o  fechamos  com  huma  chave  que  emrrcgamos  ao  Senhor  Duque, 
e  a  Senhora  Dona  Catherina ,  e  ao  Senhor  Duque  lembramos  ,  eífime 
quanto  he  rezaó  ,  a  mercê  que  noíTo  Senhor  lhe  fes ,  em  comfiar  dei- 
le  taó  grande  thezouro  ,  pêra  a  terem  fempre  em  lugar  decente  ,  trata- 

da e  venerada  ,  como  parte  da  Santa  Crus  ,  em  que  fe  obrou  o  mifterio 
de  noífa  redempçaó  ;  e  porque  fe  avia  de  collocar  na  Capella  do  Se- 

nhor Duque ,  e  fe  fizeíTe  com  a  defeencia  que  comvinha  ,  e  alentamos 
de  a  trazer  em  prociçaó  do  mofteiro  de  noífa  Senhora  da  Efperança 
defta  Villa  ,  à  Capella  do  Senhor  Duque  ,  em  que  nós  hiremos  pelio- 
a' mente  em  pontifical ,  pêra  ali  a  emtregarmos  a  Senhora  Dona  Cathe- 

rina ,  e  pêra  íe  fazer  com  folemnidade  ,  e  veneraíTam  ;  temos  mandado 
a  todos  os  Clérigos  de  milfa  ,  e  ordens  Sacras  ,  Curas  e  Capellaens  def- 

ta Villa  e  da  de  Borba  que  fe  ajuntem  na  ditta  proílçaó  e  amoeílem  a 
Tom.  IV.  Ooo  leos 
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feos  freguczes  que  a  venhaó  acompanhar  por  ília  devoção ,  e  a  todas 
as  pefoas  que  acompanharem  efta  prociçaó  como  ditto  he  concedemos 
todas  as  graças  ,  e  Indulgências  que  por  direitto  nos  íaó  concedidas  ,  e 
podemos ,  dada  em  Villa  ViíToza ,  fob  noííò  final  e  fello  aos  dous  dias 
do  mes  de  Janeiro  de  mil  c  quinhentos  e  outenta  e  outo  annos ,  Ro- 

que do  Pvego  a  fes  por  noílb  mandado. 

Theotonio  Arcebifpo  de  Évora. 

Padrão  dos  finco  contos  de  Juro. 

Dom  Phellippe  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Al- 
garves  ,  daquem  ,  e  dallem  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  e  da  Com- 
quifta  navegação  do  Comercio  delthiopia  Arábia,  edaPeríia  e  da  ín- 

dia &c.   Aos  que  efta  minha  Carta  virem ,  faço  faber  que  eu  fis  mercê 
a  D.  Joaõ  Duque  de  Bragança  meu  fobrinho  que  Deos  perdoe  ,  de  du- 

zentos mil  cruzados  ,  pêra  fe  dezempenhar  ,  e  pagar  fuás  dividas  ,  pa- 
gos em  quatro  annos  ,  e  por  em  fua  vida  lhe  naó  fer  pairada  Provizaó 

defta  mercê  pairei  hum  meu  Alvará  pêra  fe  pagarem  a  feos  teftamen- 
teiros ,  pella  maneira  declarada  no  ditto  Alvará  de  que  o  treslado  he 
o  feguinte.     Eu  EIRey  faço  íaber  aos  que  efte  Alvará  virem  que  eu 
fis  mercê  no  mes  de  Fevereiro  do  anno  paflàdo  ,  de  quinhentos  e  ou- 

tenta e  três  ,  a  Dom  Joaõ  Duque  de  Bragança  meu  fobrinho  ,  que 
Deos  perdoe,  de  duzentos  mil  cruzados,  pêra  fe  dezempenhar ,  e  pa- 

gar fuás  dividas,  pago  em  quatro  annos,  e  porque  em  fua  vida  lhe  naó 
foi  pafHida  Provizaó  deita  mercê  lhe  mandei  hora  dar  eíle  Alvará  pel- 
lo  qual  hei  por  bem  ,  e  me  prás  que  os  dittos  duzentos  mil  cruzados 
fe  paguem  aos  teftamenteiros  do  Duque  Dom  Joaõ  em  quatro  annos  , 
que  iecomeilaraõ  do  primeiro  dia  domes  de  Janeiro  do  anno  prezem- 
te  de  quinhentos  e  outenta  e  quatro  em  diante  ,  pêra  efíeito  de  fe  com 
elles  pagarem  fuás  dividas  ,   e  defempenhar  fua  fazenda  ,  f.  fincoenta 
mil  cruzados  cada  hum  dos  dittos  quatro  annos,  e  notifico-o  afim  aos 
vedores  de  minha  fazenda ,  e  lhes  mando  que  façaó  alentar  cites  du- 

zentos mil  cruzados  no  livro  delia  ,  no  titulo  dos  ordenados  ,  e  em 
cada  hum  dos  quatro  annos ,  defpachem  fincoenta  mil  cruzados  delles 
em  lugar  donde  fejam  bem  pagos  ,  as  peiToas  que  por  certidam  de  Juf- 
tificaflam  ,  confiar  que  fam  teílamenteiros  do  Duque ,  ou  que  os  po- 

dem por  elles  receber  ;  e  iílo  prezentandoce  ao  Juis  das  Juftifi caíTocns 
certidão  autentica,  de  que  os  dittos  duzentos  mil  cruzados,  eftaõ  car- 

regados no  Imventario  ,  que  fe  por  fallecimento  do  Duque  fes  de  fua 
fazenda  pondo-fe  as  verbas  ncfceíTarias  ,  e  cumpraó  ,  e  guardem  efte 
Alvará  como  fe  nelíe  comtem  pofto  que  o  eíteito  delle  haja  de  durar 
mais  de  hum  anno ,  e  que  naó  ieja  paliado  pella  Chancellaria  iem  em- 
..bargo  da  Ordenação  do  fegundo  livro,  titulo  vinte  em  contrario,  Dio- 

go Lopes  o  fes  em  Madrid  a  dezafette  dias  de  Março  de  mil  e  quinhen- 
tos  e  outenta  e  quatro  ,  e  eu  Nuno  Alves  Pereira  a  fs  cícrever  ;  os 

quaes  duzentos  mil  cruzados ,  fe  carregarão  no  Imventario  que  fe  fes 
da  fazenda  que  ficou  por  fallecimento  do  Duque  como  fe  contem  em 

huma 
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huma  certidão  de  Francifco  Corrêa  Efcrivaó  das  Partilhas  juftificada 
pello  Doutor  Manoel  de  Oliveira  que  Deos  perdoe ,  que  foi  Juis  do 
defpacho  da  Menza  de  minha  fazenda  ,  c  das  Juftificafoens  delia  ,  da 
qual  Certidão  ,  e  Juftificaçaó  o  treslado  he  o  feguinte.  Aos  que  eíta 
certidão  dada  por  mandado ,  e  auttoridade  de  Juftifia  virem  ,  certifico 
eu  Francifco  Corrêa  efcrivaó  por  expecial  mandado  de  EIRei  noíTo 
Senhor  ,  das  Partilhas  da  fazenda  que  ficou  por  fallecimento  do  Du- 
?[ue  Dom  Joaó  que  Deos  tem  ,  que  no  Inventario  que  fefes,  da  ditta 
àzenda  eftaó  lançados  os  duzentos  mil  cruzados ,  de  que  Sua  Magef- 

tade  fes  mercê  a  Sua  Excellencia  ,  que  Deos  tem  ,  em  fua  vida ,  por 
huma  adiífaó  que  eftá  no  ditto  Inventario  ,  de  que  o  treslado  he  o  fe- 

guinte. Duzentos  mil  cruzados ,  que  feittos  a  riais ,  vem  a  fer  outten- 
ta  contos ;  de  que  elRei  nollo  Senhor  fes  mercê  ao  Duque  D.  Joaõ 
que  Deos  tem  pêra  lie  dezempenhar  e  pagar  luas  dividas  ,  pagos  em 
quatro  annos  que  comeíaram  do  primeiro  dia  do  mes  de  Janeiro  do 
anno  prezente  de  quinhentos  e  outentta  e  quatro  annos  a  fincoenta  mil 
cruzados  ,  em  cada  hum  dos  dittos  quatro  annos  ,  com  forme  ao  Alva- 

rá que  Sua  Mageftade  paliou  que  foi  feitto  em  Madrid  por  Diogo  Lo- 
pes ,  a  dezalètte  dias  do  mes  de  Março  do  ditto  anno  ,  fobefcritto  por 

Nuno  Alves  Pereira  ;  e  afim  certifico  ,  que  no  teftamento  do  ditto  Se- 
nhor (que  haja  gloria)  foi  deixada  por  teftamenteira  ,  a  Senhora  Do- 

na Catherina  noífa  Senhora  ,  como  confta  de  huma  Adição  do  ditto 
teftamento,  de  que  o  theor  he  o  feguinte.  A  Senhora  Dona  Catheri- 

na peílb  ,  feja  minha  teftamenteira  ,  e  efcolha  o  lugar  que  lhe  parefccr 
conviniente  peia  minha  fepultura.  Certiflico  que  em  todo  o  ditto  tef- 

tamento ,  naó  ha  outra  verba,  nem  addifam  que.tratte  de  teftamen- 
teira ,  fenaó  a  contenda  nefta  Certidão  ,  o  que  tudo  confta  pello  Irn- 

ventario  ,  e  teftamento ,  que  f  ca  em  meu  poder  ,  a  que  me  reporto  , 
€  as  dittas  addifoens  foraó  concertadas  com  os  próprios  por  mim  eferi- 
vp.ó ,  e  por  Diogo  Lopes ,  publico  nottario  nas  couzas  que  tocam  ao 
Duque  ,  e  a  Senhora  Dona  Catherina  nolfos  Senhores,  epor  tudo  paf- 
lar  afim  na  verdade  paílei  eíta  por  mim  feitta  ,  e  afinada  de  meu  fignal 
coftumado  ,  em  Villa  Viííbza  ,  a  féis  dias  do  mes  de  Abril  de  mil  e  qui- 

nhentos eoutenta  e  quatro  annos.  fss  Francifco  Corrêa.  1=:  Juftificaçaó. 
O  Doutor  Manoel  de  Oliveira  de  Gamboa  ,  do  Concelho  de  EIRei 
no:I^  Senhor,  e  feu  Dezembargador  do  Paço  ejuis  de  fua  fazenda  c 
das  j.;  tiJícaíToens  delia,  me  conftou  por  Auttos  que  ficam  em  poder 
do  efcrivaó  ,  que  efta  fobefereveo  ,  a  certidão  atrás  ,  fer  feita  e  afinada 
por  Francifco  Corrêa  efcrivaó  das  partilhas  do  Duque  Dom  Joaó  que 
Deos  them  e  por  tanto  mandei  paffar  a  prezente  pella  qual  hei  a  ditta 
Certidão  por  juftifficada  ,  e  a  declaro  por  verdadeira  ,  e  como  a  tal 
fe  lhe  pode  dar  inteira  fee  ,  onde  quer  que  for  apresentada  ,  feitta  em 
Lisboa  aos  quatorze  dias  de  Abril ,  Agoftinho  de  Almeida  a  fes  ,  de 
mil  e  quinhentos  c  outenta  e  quatro  ,  c  eu  Pêro  de  Alrnejda  a  fis  ef- 
crever  ,  e  fobeferevi,  e  paga  fecenta  reis ,  e  de  afignar  nada.  =s  O  Dou- 

tor Manoel  de  Olivejra  de  Gamboa.  1=3  E  hora  o  Duque  Dom  Theo- 
dozio  ,  meu  muito  amado  c  prezado  fobrinho ,  filho  do  Duque  Dom 
Joaó  meaprezentou  hum  meu  Alvará,  porque  houve  por  bem  que  os 

Tom.  IV.  Oooii  dittos 
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dittos  duzentos  mil  cruzados,  focem  pagos  em  juro  ,  a  condição  de 
retro  .  a  prelTo  de  dezaleis  mil  reis  o  milheiro  ,  do  qual  Alvará  o  tres- 
lado  he  o  feguinte.  Eu  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  Alvará  virem 
que  eu  fls  rnerce  em  Fevereiro  do  anno  de  outenta  e  três  ao  Duque 
Dom  João  ,  Duque  de  Bragança  ,  meu  fobrinho  que  Deos  perdoe , 
de  duzentos  mil  cruzados  ,  pêra  fe  dezempenhar  e  pagar  fuás  dividas , 
pagos  em  quatro  annos ,  e  por  em  fua  vida  lhe  naó  fer  paçada  provi- 

zaó deíla  mercê  ,  paíTei  hum  meu  Alvará ,  pello  qual  houve  por  bem, 
que  os  dittos  duzentos  mil  cruzados  fe  pagaífem  aos  teftamenteiros  do 
Duque  Dom  Joaó  em  quatro  annos,  que  fe  comeíTariaó  do  primeiro 
dia  do  mes  de  Janeiro  do  anno  de  quinhentos  e  outenta  e  quatro  em 
diante,  f.  fincoenta  mil  cruzados  cada  anno  ,  pêra  effeito  de  fe  cem 
clles  pagarem  fuás  dividas ,  e  dezempenhar  fua  fazenda  ,  como  mais 
largamente  he  declarado  no  ditto  Alvará  ;  e  vendo  eu  hora  ,  como 
minha  fazenda ,  eftá  em  muita  neceífídade ,  pellas  grandes  defpezas, 
que  fe  delia  fazem  ,  afim  nos  lugares  de  Africa  ,  pêra  comfervaçaó  del- 
Jes ,  e  Armadas,  e  outras  couzas  de  meu  ferviííb  ,  como  no  eftado  da 
índia ,  e  cada  dia  creíTem  mais  ,  e  por  efta  cauza  fe  naõ  pode  fazer  pa- 

gamento dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  ,  aos  teftamenteiros  do  Du- 
que ,  comforme  a  provizaó  da  ditta  mercê  ;  hei  por  bem  e  me  prás , 

que  os  dittos  duzentos  mil  cruzados  fe  paguem  a  Dom  Theodozio, 
Duque  de  Bragança  ícu  filho,  meu  muito  amado  e  prezado  fobrinho, 
em  juro  a  condição  de  retro  a  preífo  dedezatTeis  mil  reis  o  milheiro , 
em  que  montam  finco  contos  de  reis  a  juro  cada  Anno  ,  e  que  lhe  fe- 
jam  alentados ,  em  parte  donde  delles  haja  bom  pagamento  ,  de  doze 
dias  do  mes  de  Abril  deite  Anno  prezente  de  quinhentos  e  outenta  e 
féis  em  diante ,  em  que  hej  por  bem  ,  que  os  comeife  a  vencer  ,  dos 
quaes  poderão  difpor  os  teitamenteiros  do  Duque  Dom  Joaó  ,  do  mo- 

do que  o  puderaó  fazer  dos  duzentos  mil  cruzados  ,  fe  lhe  foram  en- 
tregues em  dinheiro  ,  comforme  a  ditta  provizaó ,  fem  embargo  do  Pa- 

drão dos  dittos  finco  contos  de  reis  de  juro  ,  fe  haver  de  fazer  em  no- 
me do  ditto  Dom  Theodozio  feu  filho  ;  e  notiffico  afim  ,  e  mando  a 

Dom  Fernando  de  Noronha  Conde  de  Linhares,  do  meu  Confelho  de 
Eftado  ,  e  Veador  de  minha  fazenda  ,  que  do  Duque  Dom  Theodozio 
faça  fazer  Padrão  em  forma ,  dos  dittos  finco  contos  de  reis ,  a  condi- 
iaó  de  retro  ,  com  todas  as  clauzullas  ,  e  condiíTòens  com  que  fe  coftu- 
maó  fazer  os  Padroens  de  Juro  que  fe  vende  de  minha  fazenda  ,  no 
qual  Padrão  fe  tresladára  a  Provizaó  da  mercê  dos  dittos  duzentos  mil 
cruzados,  e  afim  efte,  efeporaó  as  verbas  nefeeçarias  e  efte  fe  cumpri- 

rá como  fe  nelle  comtcm  pofto  que  naó  feia  pairado  pella  Chancella- 
jia  fem  embargo  da  Ordenariam  em  contrario  ,  Joaõ  Alves  o  fes  em 
Lisboa  a  vinte  hum  dias  do  mes  de  Agofto  de  mil  e  quinhentos  e  ou- 

tenta e  íeis ,  e  cu  Manoel  de  Azevedo  o  fis  eferever.  Pcdindome  o 
Duque  Dom  Theodozio  meu  fobrinho  que  lhe  fizefTe  mercê  de  lhe 
mandar  pafiTar  Padiaó  cm  forma  ,  dos  dittos  finco  contos  déreis  de  ju- 

ro ,  conforme  ao  ditto  Alvará  ,  o  que  vifto  por  mim  ,  e  afim  os  dittos 
Alvarás  aqui  emeorporados  ,  lhe  mandei  dar  efta  Carta  de  Padrão  ,  pel- 

la qual  no  melhor  modo  que  poílà  ler  e  de  direitto  mais  valler ,  hei 

por 
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por  bem  que  o  Duque  Dom  Thhcodozio ,  meu  fobrinho  ,  tenha  e  ha- 
ja de  minha  fazenda  os  dittos  finco  contos  déreis  de  juro  ,  e  herdade 

pêra  fempre  ,  a  condição  ,  e  paclo  de  retro  ,  vendido  em  fattisfaçaó  e 
contentamento  dos  duzentos  mil  cruzados  de  que  pella  ditta  provizaó 
lhe  fis  mercê  ao  Duque  Dom  Joaó  leu  Pai  que  Deos  perdoe  ,  pêra  fe 
dezempenhar  e  pagar  Tuas  dividas  ,  que  he  a  rezaó  de  dezafeis  mil  reis 
o  milheiro ,  das  rendas  ,  e  rendimentos  de  meos  Reinos ,  e  Senhorios  , 
e  o  direitto  de  haver ,  e  refceber  em  cada  hum  anno  ,  de  mim  e  dos 
Reis  meos  fubceçores  ,  os  dittos  finco  contos  déreis  detença  de  juro, 
e  herdade  pêra  fempre  ,  peia  elle  e  feos  filhos  e  herdeiros  ,  e  fubceço- 
res  ,  defeendentes  e  aílendentes  ,  afim  machos  ,  como  fêmeas ,  iílo  pê- 

ra que  os  hajam  em  cada  hum  anno  de  renda  ,  fem  lhe  defeontar  cou- 
fa  alguma  do  preífo  porque  lhe  afim  dou  a  ditta  tença  dejuro  como 
bems  feos,  próprios,  patrimoniaes  partiveis,  e  como  feu  próprio  pa- 

trimónio ,  livre  e  izenío  ,  fem  terem  nenhuma  natureza  de  bems  da 
Coroa  ,  e  elle  Duque  Dom  Theodozio  meu  fobrinho  ,  e  feos  filhos  7 
e  herdeiros  ,  e  íubceçores  ,  e  cada  hum  delles  os  poífa  partir  ,  trocar , 
alhear  ,  vender ,  e  trcfpaífar  ,  obrigar  e  vincullar  afim  em  feu  morga- 

do ,  ou  Morgados  meter  ,  e  em  teftamento  ,  ou  Codecillo  deichar  ,  e 
delles  teíhr ,  dar ,  ou  adoar ,  e  entre  vivos  e  por  caufa  de  morte  def- 
por  livremente  ,  como  coufa  fua  própria ,  fem  em  tempo  algum  fe 
poder  dizer ,  que  laó  bens  da  Coroa ,  ou  que  andem  ter  alguma  na- 

tureza de  bens  da  Coroa ,  dos  quaes  finco  contos  de  reis  ,  Dona  Ca- 
therina  minha  Prima  ,  molher  do  Duque  Dom  Joaó  ,  poderá  difpor 
do  modo  que  o  poderá  fazer  dos  duzentos  mil  cruzados  ,  fe  lhe  foram 
entregues  em  dinheiro ,  comforme  a  Provifaõ  da  ditta  mercê  fem  em- 

bargo deite  Padrão  fe  fazer  em  nome  do  Duque  Dom  Theodozio  ,  feu 
filho  ,  e  quando  os  afim  trefpaçarem ,  ou  derem  ,  ou  deicharem  o  pof- 
faó  livremente  fazer  fem  pêra  iífo  fer  nefeeçario  confentimento  meu, 
nem  dos  Reis  meos  fubceçores,  que  defpois  de  mim  vierem,  nem  dos 
meos  officiaes  ,  nem  dos  officiaes  dos  Reis  meos  fubceçores  ,  e  queren- 

do as  pellbas  a  que  a  ditta  tença  de  juro  ou  parte  delia  por  íubceçaó 
ou  por  outro  qualquer  titulo  viher ,  ou  cada  huma  das  dittas  peífoas 
tirar  Carta  pêra  lhe  fer  defpachado  em  minha  fazenda  ,  o  que  lhe  af- 
fim  pertence  haver ,  lhe  fera  feito  Carta  a  cada  huma  com  as  condif- 
foens  deita  que  fera  imeorporada  na  outra  ou  outras ,  que  de  novo  fe 
houverem  de  fazer  com  declaração  de  como  vejo  a  elle  ,  por  quanto 
quero  e  me  pras  que  o  Duque  Dom  Theodozio  ,  meu  fobrinho  ,  e 
feos  filhos  ,  e  todos  feos  herdeiros  ,  e  fubceçores ,  e  peífoas  afim  ma- 

chos como  fêmeas  ,  a  que  der  ,  ou  doar,  deichar  ,  ou  vender,  ou  tref- 
pairar  os  dittos  dinheiros  ,  ou  parte  delles  ,  os  tenhaõ  e  hajam  pêra 
fempre  ,  de  Juro  ,  c  Herdade  com  a  ditta  condi fam  de  retro ,  como 
bems  patrimoniaes,  e  pofiçaó  fua  livre,  como  ditto  hé  e  pêra  ascou- 
zas  fobredittas ,  e  pêra  cada  huma  delias  haver  efFeitto  ,  derrogo  ,  c 
hej  por  derrogada  a  lej  mental ,  e  todos  os  parrafos  ,  e  capitnllaçoens 
delia  que  eítaó  no  fegundo  livro  de  minhas  ordenaçoens ,  titulo  deza- 
ecte  ,  em  todas  as  partes  delia,  em  quanto  forem  contra  as  couzas  nef- 
ta  Carta  declaradas  ,  pofto  que  tcnliao  claufulas  derrogattorias  ,  ou 

outras 
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outras  mais  fortes  ,  e  exorbitantes  ;  porque  de  meu  poder  Real ,  e  ab- 
folluto ,  a  derrogo  em  tudo ,  quanto  a  efte  cazo  ,  e  vemda ,  e  couzas 
neíla  Carta  cometidas ,  e  quero  que  nel!a  naõ  haja  lugar,  eaíim  fem 
embargo  de  quaefquer  outras  leis  ,  ordenaíbens  ,  direito  Civil ,  grozas, 
e  opinioens  de  Doutores,  huzos ,  e  coítumes  ,  Capitullos  de  Cortes, 
ou  outras  difpoziííòens,  e  detirminaíToens  feittas  ou  por  fazer,  que  em 
contrario  diílo  .  íejam  em  todo  ou  em  parte  por  qualquer  modo  que 
feja  poílo  que  iííb  mefmo  tenhaó  clauzullas  ,  derrogattorias  ,  ou  de- 
clarattorias  delias  ,  e  que  dehumas  e  outras  foíle  neceífario  fazer  aqui 
expreífa  mençaó  e  derrrogaçaó  ,  de  verbo  adverhim^  e  naó  baftaíle  fa- 
zella  por  clau lulas  geraes  ,  que  importaíTem  o  mefmo  }  as  quacs  todas 
e  cada  huma  delias ,  derrogo  e  anullo  de  meu  próprio  motto  feita  fei- 
encia  ,   poder  Real ,  e  abíollutto  ;  e  quero  que  nefta  venda  ,  e  couzas 
nefta  Carta  comteudas  nam  hajam  effeitto  ,  nem  vigor  algum  ,  e  fem 
embargo  da  ordenação  do  fegundo  livro  ,  titulo  corenta  ,  que  diz  que 
quando  as  taes  leis  ,  e  ordenaçoens  derrogarem  ,  fe  faça  expreífa  men- 

ção da  fubfrancia  delias ,  e  que  de  outro  modo  naó  valha  a  derrogação 

que  fc  fizer-,  e  poílo  que  eu  houve  por jufto  ,  e  arrezoado  preíío  o 
dos  dittos  dezafeis  mil  reis  o  milhar,  com  a  ditta  condição  e  pacto  de 
retro  ,  com  que  mandei  dar  o  ditto  juro  ao  Duque  Dom  Theodozio  , 
meu  fobrinho  efeos  herdeiros  eíbbceçores  e  na  maneira  fobreditta  i  e 
feja  ferto  que  efte  contratto  de  dezafeis  mil  reis  o  milheiro ,  perpet- 
tuos  pêra  fempre  com  o  ditto  paclo  de  retro  hé  licitto  e  iufto  ,  pêra 
mais  abaftança  ,  e  fegurança  do  Duque  ,  e  de  feos  filhos  e  herdeiros  e 
fubceçores  ,  a  que  o  ditto  juro  por  qualquer  via  viher  ,  eu  em  meu  no- 

me, e  dos  Reis  meos  fubceçores  ,  hej  por  bem  que  nunca  por  minha 
parte ,  nem  por  parte  dos  Reis  meos  fubceçores  fe  poder  allegar  em 
juízo ,  nem  fora  delle ,  que  foi  cizam  mais  deamettade  de  jufto  pre- 

ço ,  fem  embargo  da  ordenaílam  do  livro  quarto  titulo  trinta ,  que  o 
contrario  difpoem  e  dis  que  a  ditta  lei  fe  naó  poíla  renunciar.     E  da- 

do cazo ,  que  a  ditta  tença  de  juro  ,  por  alguma  maneira  mais  valle- 
fe  agora ,  cu  pellos  tempos  vindouros ,  em  pouca  ,  ou  muita  quanti- 

dade ,  ou  que  em  algum  tempo  ,  por  alguma  via  cuidada  ,  ou  naó  cui- 
dada ,  deffeitto  ,  ou  de  direito  ,  terminalfe  que  efta  venda  hera  uzura- 

ríá  ,  ou  que  fe  naó  pedia  fazer ,  em  tal  cazo  ,  cu  de  ngera  pêra  fem- 
pre ,  em  meu  nome  ,  c  dos  Reis  meos  fubceçores ,  faço  pura  livre  ,  e 

irrevogável  doaçam  ,  entre  vivos  valledoura  ao  Duque  Dom  Theodo- 
zio ,  e  a  feos  filhos  herdeiros  e  fubceçores  e  peífoas  a  que  o  ditto  juro 

vier ,  da  ditta  milhoria  e  mais  vallía ,  e  ainda  que  fe  quizeífe  dizer, 

^uc  ouve  na  venda  ,  diminuillam  da  quarta  parte  do  ditto  juílo  pref- 
ío ,  fem  embargo  da  ordenação  do  livro  quarto  ,  titullo  quatorze  das 
uzuras ,  como  faÔ  derfezas ,  e  da  outra  ordenaíTam  do  mefmo  quarto 
Jivro  titulo  vinte  c  fette,  do  que  vende  alguma  couza  com  condiítaó 
e  dos  parraffos  década  huma  delias,  asquaes  quero  que  naó  hajaó  lu- 

gar nas  couzas  contendas  nefta  Caria  ,  e  as  derrogo  ambas  ,   e  a  cada 

huma  delias,  e  quaefquer  outras,  com  as  mefmas  claufullas  ,  e  derro- 
gaçoens   afima  dittas  ,  .e  fem  embargo  delias ,    hei  por  bem  que  eíla 
Carta  ,  de  finco  contos  de  reis  de  juro,  feja  firme  ,   e  vallioza  e  fc 

cumpra 
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cumpra  inteiramente,  e  o  mais  efficafmente  que  poíTa  fer,  o  que  afim 
quero  ,  e  mando  de  meu  moto  próprio  ferta  feiencia  poder  Real  ,  e 
abíbllutto  ;  com  declaração  que  Dona  Catherina  minha  Prima  ,  cMai 
do  Duque  Dom  Thedozio  como  teítamenteira  ,  que  he  do  Duque  D. 
João  feu  marido  poderá  difpor  dos  dittos  íinco  contos  déreis  de  ju- 

ro ,  do  modo  que  o  poderá  fazer  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  fe 
lhe  foram  entregues  em  dinheiro,  comforme  a  Provizaó  porque  hou- 

ve por  bem  que  lhe  folFem  pagos  no  ditto  juro  que  aqui  lhe  vai  cm- 
corporada  ,  e  fendo  cazo  que  em  algum  tempo  fe  faça  lei  ,   ou  regi- 

mento ,  ou  Capítulos  de  Cortes  ,  ou  por  qualquer  outra  via  fe  imtro- 
duza  ,  uzo  coílume  porque  fe  poífa  prejudicar  ,   as  coufas  conteudas 
nefta ,  hei  por  bem,  que  nella  naó  haja  lugar,  antes  fem  embargo  de 
quaefqucr  leis  ou  mandados  que  ao  diante  em  geral  ou  particullar  ,  eu 
ou  os  Reis  meos  íubceçores  mandarem  ,  por  qualquer  cauza  que  feja , 
eíta  Carta  fe  cumpra  inteiramente  como  ditto  hé  e  elle  Duque  Dom 

Theodozio  e  feos  filhos  ,  e  herdeiros  ,  e  íubceçores ,  e  peílbas  fobre- 
dittas  hajam  em  cada  hum  anno ,  realmente  e  com  effeitto  os  dittos 
finco  contos  de  reis  de  juro  ,  fem  os  nunqua  defeontar  ao  tempo  ,  que 
fe  lhes  tirar  a  ditta  tença  de  juro  ,  comforme  a  ditta  condiífao  de  re- 

tro ,  fem  diminuir  couza  alguma  do  preííb  porque  lhes  dou  a  ditta 
tença  de  juro  \  e  fendo  cazo  que  por  algum  tempo  por  alguma  via  cui- 

dada ou  naó  cuidada,  deffeito  ou  de  direitto  fe  achaíTe  ou  determinaf- 
fe  ,  que   hera  couza  huzuraria  dar  os  dittos   íinco  contos  de  reis  em 
pagamento  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  de  que  afim  ris  mercê  ao 
Duque  Dom  João  ,  ou  que  fe  naó  podia  fazer  por  qualquer  modo , 
que  feja  ;  em  tal  cazo  hej  por  bem  ,  havendo  refpeitto  aos  muitos  rne- 
refimentos  do  Duque  Dom  Theodozio  ,  e  ao  muito  divido  que  comi- 

go tem  de  minha  própria  e  livre  vontade  ,  lhe  fazer  mercê  corno  de 
eífeito  faço  por  eíta  Carta  mercê  e  doação  dos  dittos  íinco  contos  de 
reis,  detença  perpétuos,  de  juro  e  herdade  pêra  fempre,  os  quaes  ha- 

verá elle  e  feos  herdeiros  e  fubceçores ,  e  peífoas  fobreditías ,  com  as 
mefmas  claufulas  que  aqui  vaó  declaradas ,  ficando  porem  o  paclo  do 
retro  vendendo  Mime ,  quando  a  tal  duvida  ou  quaefquer  outras  duvi- 

das lhe  naó  foliem  ponas  ;    porque  femdolhe  poíla  alguma  duvida  ? 
porque  fceíta  Carta  ,  e  as  coufas  nellas  contheudas  fe  ouveífem  de  im- 
vallidar ,  lhe  faro  delles  mercê  na  íbbreditta  maneira  ,  ficando  porem 
fempre  a  ditta  tença  de  juro  ,  com  a  ditta  comdiflam  de  retro  fem  em- 

bargo da  ditea  Doação,  que  pofco  que  ella  haja  eífeitto  ,  por  qualquer 
via,  fempre  ficará  com  a  ditta  condiíTaó  ,  pêra  cm  qualquer  tempo, 
que  cu  ,  ou  os  Reis  meos  fubceçores  a  quizermos  tirar  o  poífamos  fa- 

zer pella  maneira  nefta  Carta  declarada  ;  o  que  afim  hei  por  bem  pof- 
to  que  feja  Certo  que  eíle  Contratto  hé  licitto  e  naó  he  uzurario ;  e 
o  Duque  Dom  Theodozio  meu  fobrinho  ,  e  Dona  Catherina  fua  Maj, 
como  teítamenteira  do  Duque  Dom  Joaó  feu  Marido  ,  por  me  fervi- 
rem  ,  foraó  contentes  deaíleitar  o  pagamento  dos  dittos  duzentos  mil 

cruzados ,  nos  dittos  íinco  contos  déreis  de  juro,  dos  quaes  Dona  Ca- 
therina minha  Prima ,  como  teítamenteira  do  Duque  feu  marido  ,  po- 

derá difpor  do  modo  que  o  poderá  fazer  dos  dittos  duzentos  mil  cru- 
zados 
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zados ,  fclhcforaô  erntregues  em  dinheiro ,  como  atras  he  declarado, 
e  por  tanto  cada  ves  que  eu  quizer  ou  em  qualquer  tempo  ,  que  me 
aprouver  a  mim  ou  a  meos  fubceçores  ,  de  tornar  a  tirar  os  dittos  fin- 

co contos  déreis,  de  juro  peia  fempre  ,  o  poderei  fazer,  eelle  e  feos 
fubceçores  feram  obrigados  a  mos  tornar  com  tanto  que  lhe  os  dittos 
duzentos  mil  cruzados  juntamente,  na  moeda  da  lei  e  vallia  que  cor- 

rer no  tempo  que  lhes  mandar  tirar  ,  fem  defcontar  couza  alguma  do 
principal ,  e  de  outra  maneira  naó  ;  e  porem  partindo-fe  a  dita  tença 
de  juro  ,  e  queremdo  eu  tirar  a  parte  que  qualquer  peífoa  tiver  ,  eu 
o  poderei  fazer,  mandandolhe  pagar  juntamente  ,  o  que  na  ditta  parte 
que  aflim  tiver,  montar  a  rezaó  dos  dittos  dezafeis  mil  reis  o  milhar, 
pella  maneira  fobreditta  ,  por  quanto  elle  Duque  Dom  Theodozio  , 
e  íeos  filhos  ,  herdeiros  ,  fubceçores  ,  e  peífoas  fobredittas  poderão  ha- 

ver ,  e  levar  pêra  íi  os  rendimentos  de  cada  hum  anno  da  ditta  tença 
livremente  fem  lhe  ferem  nunca  defcontados  ,  couza  alguma  ,  ao  tem- 

po que  lhos  tornar  atirar,  e  com  a  ditta  condi  ífaó  ,  e  declaraífam  que- 
ro que  eíla  Carta  fe  cumpra  na  maneira  fobreditta-,  e  o  Duque  ,  eD. 

Catherina  ília  Maj  ,  como  teftamenteira  do  Duque  Dom  João ,  aceit- 
taraó  o  pagamento  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados ,  nos  dittos  finco 
contos  déreis  de  juro,  e  foraó  diífo  contentes,  com  todas  as  clauful- 
las  e  condiílbens  fobredittas  ;  e  pêra  mor  firmeza  delíe  ,  fupro  em 
quanto  he  neceílario  todos  os  defeittos  ,  de  feitto  ,  ou  de  direitto  que 
niílo  poífa  entrevir  ;  e  rogo  e  emcomendo  a  todos  os  Reis  meos  fub- 

ceçores ,  que  pello  tempo  adiante  forem  ,  que  cumpraó  ,  e  mandem 
cumprir  eíla  Carta ,  e  cada  huma  das  couzas  nella  conteudas  ,  como 
nella  íbcomtem.  Ósquaes  finco  contos  déreis  de  juro  ,  hej  por  bem 
que  lhe  fejaó  acentados,  e  pagos  nos  Almoxariííados ,  abaixo  declara- 

dos :  f.  Dous  contos  no  Almoxariffado  de  Miranda  ;  e  hum  conto  no 
Almoxarifado  deGuimaroins,  e  hum  conto  no  Almoxariffado  de  Por- 

talegre -y  e  por  tanto  mando  aos  executores  dos  dittos  Almoxarifados  , 
que  hora  faó ,  e  ao  diante  forem  ,  que  de  doze  dias  do  mes  de  Abril 
dcíle  anno  prezente  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  féis  em  diante  , 
em  cada  hum  anno  dem  e  paguem  ao  Duque  meu  fobrinho  os  dittos 
finco  contos  de  reis  aos  quartéis  do  anno  por  inteiro  ,  e  fem  quebra  al- 

guma pofto  que  hi  a  haja,  do  primeiro  rendimento,  década  quartel, 
f.  a  quantia  que  em  cada  hum  dos  dittos  Almoxariífados  ade  haver , 
pella  maneira  afima  declarada  ,  fem  do  rendimento  dos  dittos  Almo- 

xarifados fazerem  outra  defpeza  alguma  porexpecial  que  feja  ,  athe 
o  Duque ,  e  feos  filhos,  herdeiros,  e  fubceçores  c  pelfoas ,  a  que  os 
dittos  dinheiros  vierem  ,  ferem  delles  pagos  por  imteiro  ,  e  fem  que- 

bra como  ditto  hé  ,  c  fendo  cazo  que  eu  faça  quitta  e  efpera  aos  Po- 
vos dos  lugares  dos  dittos  Almoxarirfados ,  ou  aos  rendeiros  arremdan- 

doíle  as  cizas  delles,  ou  aos  dittos  executores;  a  ditta  quita,  ou  efpe- 
ra ,  naó  prejudicará  ao  pagamento  dos  dittos  finco  contos  de  reis  ,  de 

maneira  que  fempre  o  Duque  meu  fobrinho  e  feos  herdeiros ,  e  peí- 
foas a  que  os  dittos  dinheiros  viherem  fejam  delles  pagos  na  maneira 

fobreditta  ,  e  pofto  que  eu  mandei  fazer  outros  pagamentos  ,  afim 
meos  como  de  partes,  que  os  dittos  executtores  dos  dittos  Almoxarif- fados 
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fados  tenhaó  ,  nas  folhas  do  AíTcntamcnto  ,  ou  por  outras  provizoens 
fem  embargo  do  regimento  fer  em  contrario  ,  o  qual  pagamento  os 
dittos  executores  lhe  afim  faraó  fem  efperarem  pellas  folhas  do  aílenta- 
mento  que  em  cada  hum  anno  lhe  he  emviada  ;  e  pofto  que  a  quantia 
que  hade  haver  em  cada  Almoxarifíado  naó  va  lançado  nella  ,  e  o 
ditto  pagamento  lhe  faram  pella  ditta  maneira  por  efta  íb  Carta  geral 
fem  mais  fer  nefceçario  outra  provizaó  minha  nem  de  minha  fazenda, 
epello  treslado  delia,  que  feja  regiílada  no  livro  dosregiftos  das  Car- 

tas geraes  ,  de  cada  hum  dos  dittos  Almoxarifados  pellos  efcrivaens 
delles ,  e  conhecimentos  do  Duque ,  ou  da  peífoa  que  pêra  iífo  tiver 
feu  poder  ,  mando  aos  Contadores ,  que  levem  em  conta  a  cada  hum 
dos  dittos  executores  ,  o  que  lhe  afim  pagarem  ,  a  refpeito  da  quantia 
que  ade  haver  em  cada  hum  delles,  e  naó  o  cumprindo  affim  os  dittos 
executores  ,  hei  por  bem  que  cada  hum  incorra  em  pena  de  corenta 
cruzados ,  cada  ves  que  nella  incorrer  ,  amettade  pêra  os  captivos  ,  c 
outra  amettade  pêra  quem  os  acuzar  ;  pello  que  mando  aos  Provedo- 

res das  Comarquas  dos  dittos  Almoxarifiados  ,  e  aos  Corregedores  dei- 
las  ,  qual  delles  pêra  iífo  for  requerido  ,  que  com  muita  brevidade  , 
façam  execuffam  pella  ditta  pena  ,  todas  as  vezes  que  acharem  que  os 
dittos  executtores ,  ou  alguns  delles  incorreram  na  ditta  pena  ,  e  eira 
Carta  naó  prejudicará  ao  pagamento  de  cutras  Cartas  geraes  que  nos 
dittos  AlmoxarifFados  ,  eítiverem  aíTentadas  primeiro  que  ella  ;  e  man- 

do a  Dom  Fernando  de  Noronha  ,  Conde  de  Linhares,  do  meu  Con- 
celho de  Ella  do  ,  e  Veador  de  miníia  fazenda,  que  lhe  faça  alentar,  os 

dittos  finco  contos  déreis  nos  livros  dos  Juros  delia,  nos  titullos  dos 
dittos  Almoxarifiados  ,  e  levar  cada  anno  nas  folhas  do  aircntamen.to 
delles.  S.  a  quantia  que  em  cada  hum  delles  ade  haver  ,  aprezentan- 
dolhe  primeiro  Certidão  nas  coitas  deita  ,  de  hum  dos  efcrivaens  de  mi- 

nha fazenda  de  como  no  regiílo  da  Provizaó  da  Mercê  dos  dittos  du- 
zentos mil  cruzados ,  fica  pofto  verba  ,  que  naó  ha  o  Duque ,  nem  os 

teftamenteiros  do  Duque  feu  Paj  de  haver  pagamento  delles ,  comfcr- 
mj  a  ditta  Provifaó  ,  por  lhos  mandar  pagar  nos  dittos  finco  contos  de 
reis  de  juro  ,  conteúdos  nefta  Carta  ;  e  outra  Certidam  de  Baíriam 
Dias ,  fidalgo  de  minha  caza  ,  de  como  no  livro  das  mercês  que  tem 
em  feu  poder  ,  no  regiílo  da  ditta  Provifaó  ,  fica  pofta  outra  tal  ver- 

ba ,  e  porquanto  a  conta  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  mandei  pa- 
gar, por  minha  Provizaó  aos  teftamenteiros  do  Duque  Dom  Joaó,  fin- 

co 2ita  mil  cruzados  no  Thezoureiro  da  Caza  da  índia  ,  de  que  mó 
houveram  pagamento  ,  porá  hum  dos  efcrivaens  de  minha  fazenda  ver- 

ba no  regiílo  delia  que  naó  houve  efteitto  e  fe  rompeo  pellos  dittos 
duzentos  mil  cruzados  lhe  ferem  pagos  no  ditto  juro  ,  de  que  paífará 
lua  Certidão  nas  coitas  deita  ,  e  as  Provizoens  aqui  emeorporadas  ,  ea 
qu:  lhe  foi  paífada  pêra  o  Thezoureiro  da  Caza  da  índia,  foram  rottas 
ao  afinar  deita  ,  que  pêra  firmeza  de  tudo  lhe  mandei  dar  ,  por  mim  afi- 

nada e  paTada  por  minha  Chancellaria  e  fellada  com  o  meu  fello  de 
chumbo  ,  dada  na  Cidade  deLixboa  a  vinte  c  três  dias  do  mes  de  Sep- 
tembro ,  Joaó  Alves  a  fes  anno  do  nafeimento  de  noíTo  Senhor  Jezu 
Chrjflo  de  1^86  j  e  eu  Manoel  de  Azevedo  a  íis  eferever.  ELKEY. 

Tom.  IV.  Ppp  Pa- 
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Padrão  de  finco  contos  de  Juro  e  Herdade  pêra  fempre  ,  a  con- 
dição de  retro  de  doze  dias  de  Abril,  defte  anno  prezente  de  quinhen- 

tos e  outenta  e  féis  em  diante  ,  ao  Duque  de  Bragança  D.  Theodozio  , 
em  pagamento  dos  duzentos  mil  cruzados  ,  de  que  VoíTa  Mageftade 
fez  mercê  ao  Duque  feu  Pai,  que  Deos  perdoe,  pêra  pagamento  de 
fuás  dividas  ,  e  fe  dezempenhar.  Dos  quaes  finco  contos  ,  a  Senhora 
Dona  Catherina  fua  Mai ,  como  teftamenteira  do  Duque  feu  marido  , 
poderá  difpor  de  modo  que  o  poderá  fazer  dos  dittos  duzentos  mil 
cruzados  ,  fe  lhe  foram  entregues ,  como  afima  fe  com  tem  ,  pêra  Voífa 
Mageftade  ver.  Simaó  Pretto.  Pagou  nada  por  fer  privillegiado  ,  em 
Lixboa  a  quatorze  de  Outubro  ,  de  quinhentos  e  outenta  e  leis  annos, 
e  aos  officiaes  duzentos  e  finco  reis  ,  Gafpar  Maldonado.  Fica  afentn- 
da  efta  Carta  ,  e  pofta  a  verba  ,  que  fe  requere  ,  e  pagou  mil  reis.  Baf- 
tiaõ  Dias.  Fica  pofta  a  verba  que  requere  efte  Padrão  no  Regifto  da 
Provizaó  dos  duzentos  mil  cruzados  de  que  fe  fas  menção  nefte  Pa- 

drão ,  que  eftá  regiftada ,  nos  livros  da  fazemda  da  repartição  da  índia 
fica  pofta  averba,  que  oditto  Padrão  requere,  em  Lisboa  a  onze  de 
Novembro  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  féis.  Diogo  Velho.  Pve- 
giftada  na  Chancellaria  a  folhas  cento  e  oitenta  efete.  Pêro  Caftanho. 

Termo  dos  Auttos  das  V  artilhas  ,  porque  for  ao  dados  co  Dr/çue 
4:788^7233  reis  dos  5  cornos  do  Padrão  afima  três  la  dado. 

Ao  primeiro  dia  domes  de  Julho  do  Anno  de  mil  e  quinhentos 
c  outenta  c  fette  Annos  nos  Paços  do  Reguengo  do  Duque  nofib  Se- 

nhor eftando  prezente  a  Senhora  Dona  Catherina  noíía  Senhora  ,  e  fua 
Excellencia  ,  e  o  Senhor  Dom  Duarte  ,  e  a  Senhora  Dona  Maria  ,  e 

Dona  Serafina  ,  feos  Filhos ,  e  eftando  outro  fim  prezentes  o  lccencia- 
do  Loppo  de  Abreu  Caílello  Branco  Juis  deftas  partilhas,  e  o  leccn- 
ciado  Arcádio  de  Andrade  Procurador  de  Sua  Alteza ,  e  o  lecenciado 
Eftevaó  Nunes  Eftaço  Curador  de  S.  Excellencia  e  o  lecenciado  Dio- 

go Caldeira  ,  Curador  dos  Senhores  ,  e  Senhoras  menores  ,  logo  pcllo 
ditto  licenciado  Arcádio  de  Andrade,  foi  ditto  aelle  Juis  que  no  Im- 
ventario  que  fe  fes  da  fazemda  do  Duque  que  Deos  tem  ,  fe  lançaram 
por  adquiridos  duzentos  mil  cruzados,  de  que  elRci  noífo  Senhor  ti- 

nha feito  mercê  a  Sua  Excellencia  em  fua  vida  ,  e  que  hera  verdade 
que  Sua  Mageftade  fes  ao  ditto  Senhor  a  ditta  mercê  por  huma  por- 

taria de  Miguel  de  Moura  feu  eícrivaó  da  Puridade  ,  de  que  logo  of- 
fereceo  o  treslado  feitto  de  letra  do  Senhor  Dom  Rodrigo  de  Alen- 
caftro  Thio  de  Sua  Excellencia ,  e  Curador  dos  Senhores  menores  nef- 
tas  partilhas,  que  a  tinha  em  feu  poder  pcila  qual  fe  moftrnva  dizer, 
Sua  Mageftade ,  que  fazia  mercê  ao  Duque  do  ditto  dinheiro  ,  pêra  fe 
dezempenhar,  e  pagar  fuás  dividas  ,  dizendo  mais  ,  que  defpois  do 
fallecimento  de  Sua  Excellencia,  mandou  Sua  Mageftade  paíTar  huma 
Provizaó  porque  houve  por  bem  ,  que  os  dittos  duzentos  mil  cruza- 

dos focem  pagos  a  Senhora  Dona  Catherina  noíla  Senhora  ,  como  tef- 
tamenteira, que  hc  de  Sua  Excellencia  que  Deos  tem  ,  noafentamen* 

to  defte  Reino,  pclla  maneira  declarada  na  ditta  Provizaó  j  nie  def- 

pois 
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pois  diílo  mandou  Sua  Mageftade  pafçar  outra  Provizaô  fua  pcra  fe- 
rem pagos  à  ditta  Senhora  ,  por  conta  da  ditta  mercê  fincoenta  mil 

cruzados  na  Caza  da  índia  ,  como  outro  fim  mais  largamente  confta 
da  ditta  Provizao  ,  e  que  por  nenhuma  delias  íè  fes  obra  ,  nem  paga- 

mento algum  ,  antes  Sua  Mageílade  ouve  por  bem  de  pagar ,  e  íàtif- 
fazer  a  mercê  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  ,  por  finco  contos  de 
reis  detença  de juro  ,  e  herdade  dosquaes  mandou  paliar  hum  Padrão 
de  que  logo  aprezentou  o  treslado  em  publica  forma  ,  de  que  as  dittas 
duas  Provizoens  afima  dittas  vaõ  emcorporadas ,  pello  qual  comftava  , 
pafaremfe  e  afentaremfe  os  dittos  finco  contos  de  juro  ,  em  nome ,  e 
em  peflba  do  Duque  nolfo  Senhor  ,  a  rezaõ  e  preífo  de  dezafeis  o  mi- 

lhar ,  com  paclo  de  retro  aberto  em  que  fe  montão  os  dittos  duzentos 
mil  cruzados ,  e  ifto  com  declaração ,  que  fem  embargo  de  o  ditto  Pa- 

drão ler  paíTado  na  ditta  forma  ,  ella  Senhora  Dona  Catherina  polia 
difpor  dos  dittos  finco  contos  de  juro  afim  e  da  maneira  que  o  pode- 

ria ,  e  houvera  de  fazer  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  ,  fe  foram  pa- 
gos a  dinheiro  de  contado  ,  como  foraó  promettidos  ,   dizendo  mais 

que  hera  verdade  que  o  ditto  Senhor  Duque  Dom  João  vendeo  ,  em 
dezanove  mil  cruzados  ,  forros  peia  Sua  Excellencia ,  e  deu  a  Senho- 

ra Duqueza  Dona  Brittes  ,  em  pagamento  de  feu  dotte  quatro  lentos 
noventa  e  fette  mil  e  quatro  fentos  reis  de  juro  a  retro  ,  a  preço  de  de- 

zafeis mil  o  milhar  ,  acentados   delta  maneira.     S.   Cem  mil  reis  em 
Anajolos,  e  cem  mil  reis  emMonçarás,  ecem  mil  reis  em  Monforte, 
ecem  mil  reis  em  Alter  do  Chaó  ,  e  noventa  e  fette  mil  e  quatro  cen- 

tos reis  em  Ourem  ,  como  logo  ahi  moftrou  pello  treslado  dos  Autos, 
e  eferittura  ,  que  fe  fizeraó  fobre  o  pagamento  de  dotte  em  juro;  e 
que  outro  fim  vendeo  mais  três  contos  outo  centos  e  outo  mil  e  du- 

zentos e  trinta  e  três  reis  de  juro,  ao  ditto  preílb  de  dezafeis  o  mi- 
lhar ,  e  com  a  dita  condição  de  retro.    S.  três  contos  quinhentos  e  ou- 

to mil  outo  centos  fettenta  e  finco  reis  de  juro,  fobre  as  rendas  da  Di- 
zima do  Pefcado  da  ditta  Cidade  de  Lixboa  e  duzentos  noventa  e  no- 

ve mil  e  quatro  centos  fincoenta  e  outo  reis  de  juro,  fobre  as  rendas 
dos  Reguengos  de  Sacavém  ,  como  outro  fim  logo  moftrou  por  huma 
certidão  com  hum  rol  dos  dittos  juros  feitta  por  mim  eferivaõ  e  afina- 
d.i  pello  ditto  Juis ,  e  pálios  dittos  lecenciados  Arcádio  de  Andrade  e 
Eitevaó  Nunes  Eílaço  e  Diogo  Caldeira  ,  e  que  por  Sua  Excellencia 
ter  afim  empenhadas,  as  ditas  rendas  doeftado,  que  pertencem  ao  Du- 

que noífo  S:nhor  ,  a  primeira  couía  que  fe  ouvera  de  dezempenhar ,  e 
r,  nir  ,  com  a  mercê  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados ,  fe  fora  paga  a 
dinheiro,  heram  as  dittas  rendas,  por  fer  dado  ,  e  promettido  pêra  Sua 
Excellencia  fe  dezempenhar,  como  fe  declara  na  ditta  Portaria,  eíílo 
fem  fer  neeeçario  examinar  nem  averiguar  porque  caufas  ,   nem  por- 

que modo  fe  venderão  as  dittas  rendas  ,  nem  em  que  fe  delpendeo  ,  o 
preço  delias ,  por  quanto  fem  ctt.es  exames  ,  c  averigualíbens  fes  Sua 
Mageílade  a  ditta  merce  pêra  Sua  Excellencia  fe  dezempenhar  como 
ditto   hé  ;  e  por  quanto   hora  fe  comuttou  a  ditta  merce  de  dinheiro 
em  juro  ,  pella  maneira  afima  declarada,  e  por  afim  fer,  fe  naó  pode 
remir,  e  dezempenhar  as  dittas  rendas,  com  o  ditto  dinheiro,  eaSí- 

Toin.  IV.  Ppp  ii  nhora 
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nhora  Dona  Catherina,  pode  porvertude  do  ditto  Padrão  ,  edauíu  í, 
las  dellc  ,  difpor  do  ditto  juro ,  afim  e  da  maneira,  que  o  pcdera  fa- 

zer do  ditto  dinheiro ;   queria  hora  coinformandófTc  com  o  theor  da 
ditta  portaria  ePadram,  e  com  o  que  entende  que  hé  bem  e  proveit- 
to  detodes  feos  filhos,  difpor  do  ditto  juro  ,  e  o  fazia  pella  maneira 
íèguinte.  V.  Quer  e  há  por  bem ,  que  o  Duque  Dom  Theodozio  nof- 
íò  Senhor  ,  haja  de  hoje  para  todo  fempre  ,  quatro  centos  e  noventa 
e  fette  mil  e  quatro  centos  reis  do  ditto  juro  ,  pellos  quatro  centos  e 
noventa  e  fette  mil  e quatro  centos  reis,  que  o  Duque  que  Deos   tem 
deu  a  Duqueza  Dona  Brittes  em  pagamento  de  feu  dette;  eaíim  mais 
quatro  lentos  e  fetenta  e finco  mil  reis,  do  ditto  juro  ,  pellas  rendas 
do  Reguengo  de  Alviella ,  porque  tanto  fe  monta  nos  dezanove  mil 
cruzados ,  porque  o  ditto  Reguengo  foi  vendido  a  retro  a  rezaó  dos 
dittos  dezafeis  mil  reis  o  milhar  e  que  afim  mais  haja  fua  Excellencia 
do  ditto  juro  ,  iete  mil  e  quinhentos  reis  ,  que  lhe  dam  em  pagamen- 

to de  cento   e  vinte  mil  reis  ,  que  he  contente  que  Sua  Excellencia 
haja  pêra  com  clles  pagar  a  íiza  do  ditto  Reguengo  de  Alviella  ,  quan- 

do o  remir ,  fazendo  fobre  ifto  o  concerto ,  que  entain  pode  fazer  com 
os  rendeiros  delia  ,  que  neífe  tempo  forem  ,  os  quaes  cento  e  vinte  mil 
reis  lhe  da  Sua  Alteza  pêra  o  ditto  erFeitto  fem   embargo  da  íiza  que 
Sua  Excellencia  ade  pagar  do  ditto  diílratto  montar  muito  mais  ,  fca- 
vemdolTe  pagar  direitamente  ,  e  tendo  refpeito  ao  concerto  que  o  Du- 

que que  Deos  tem  fobre  ella  fes  quando  vemdeo  o  niefmo  Reguengo 
do  que  coníta   pella  fua  eferiptura  de  venda  delle  ;  e  bem   afim   haja 
Sua  Excellencia  mais  três  contos  outo  centos  eouto  mil  e  trezentos  e 
trinta  e  três  reis  do  ditto  juro  ,  por  outro   tanto  juro  ,  que  o  Duque 
feu  Pai  vemdeo  na  Dizima  do  Pefcado  de  Lixboa  ,  e  nos  Reguengos 
de  Sacavém  ,   de  maneira  ,  que  ao  todo  ha  Sua  Excellencia  de  haver 
dos  dittos  finco  contos  de  juro  ,  conteúdos  no  ditto  Padrão  ,  quatro 
contos  fette  centos  outenta  e  outo  mil  duzentos  e  trinta  e  três  reis, 
cm  fatisfaçaó  e  imteiro  pagamento  de  todas  as  rendas  que  o  Duque  feu 
Pai  vendeo  em  fua  vida  ,  e  que  pêra  mais  abaítança  requeria  a  clle  Juis 
que  afim  o  julgaífe  e  pronuncialTe  por  fua  fentença  ,  e  decIarafTe  que 
nem  a  ditta  Senhora  ,  nem  os  dittos  Senhores ,  feos  filhos ,  fTcam  em 
obrigaçam  alguma  a  Sua  Excellencia  de  lhe  remirem  as  dittas  rendas , 
ou  alguma  parte  delias,  ainda  que  coníte  que  todas,  ou  qualquer  par- 

te delias,  fevemderaó  fem  cauia  juíta,  nem  neTeçaria  ,  ou  fem  auto- 
ridade delRey  nofib  Senhor,  baílantc  ,  ou  que  o  dinheiro  e  prélio  del- 

ias fe  gaftou  cm  uzos  próprios  do  Duque  que  Deos  tem  ,  e  fenaó  deC- 
penideo  em  fervi ço  da  Coroa  do  Reino  ,  nem  nascouzas,  pêra  que  as 
dittas  couzas  foraó  vemdidas 5  e  outro  fim  fem  embargo,  de  por  qual- 
■quer  outra  via  fe  juítificar ,  emofírar  que  ella  Senhora  Dona  Catheri- 
rina  c  feos  filhos,  tinhaó  obrigação  de  remir  as  dittas  vendas  ,  ou  pa- 

gar no  Duque  nofib  Senhor  o  preço  dellns ,  porquanto  Sua  Excellen- 
cia hora  fica  inteiramente  pago,  de  todas  pcllo  ditto  juro  como  acima 

ditto  he  -/dizendo  mais  o  ditto  Lecenciado  Archadio  de  Andrade  que 
clle  Juis  com  os  dittos  Lccenciados  EftsvaÔ  Nunes  Eftaço  ,  c  Diogo 
Caldeira  tinhaó  ícitto  íklligencia  com  asProvizcens  que  foraó  conce- 

didas 
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didas  pellos  Reis  paliados  ,  e  por  elRey  noífo  Senhor  ao  Duque  que 
Deos  tem  pêra  poderem  vemder  as  dittas  rendas  do  Eftado  ,  e  com  as 

Efcretturas  que  delias  fe  fizeraó  palias  quaes  confiou  que  S.  P'xce'ien- cia  vemdeo  fetenta  mil  reis  do  ditto  juro  íòbre  a  dizima  do  Peíbado 
de  Lixboa  antes  de  fer  cazado  com  Sua  Alteza.   V.  Sincoenta  mil  reis 

aGafpar  de  Sam  Pajo,  por  huma  efcriptura  feitta  a  quinze  de  Novem- 
bro de  fefenta  e  três  ,  e  vinte  mil  reis  mais  ao  ditto  Gaípar  de  Sam 

Pajo  por  outra  efcreptura  aos  vinte  e  três  do  ditto  mes,  e  anno ,  e 
que  tudo  o  mais  vemdeo  confiante  o  matrimonio  ,  como  fe  via  pellas 
addiçoens  do  rol ,  e  certidão  afima  ditta  ,  c  que  elíes  tinhao  outro  fim 
trattado  e  alentado  ,  por  emtemderem  fer  aííim  direito  e Juftiílà  ,  que 
ao  Duque  noílb  Senhor  fe  devem  todos  os  redittos  ,  com  que  Sua  Ex- 
cellencia ,  correo  aos  Compradores  do  ditto  Reguengo  ,  de  Alviella  , 
e  dos  Juros  ,  que  o  Duque  feu  Pai  vemdeo  ,  e  iíto  de  vinte  e  três  dias 
de  fevereiro  do  anno  de  outenta  e  três  em  diante,  por  Sua  Excellencia 
fallccer  aos  vinte  e  dous  dias  do  ditto  mes ,  porquanto  os  dittos  juros 
e  rendas  foraó  vemdidas  por  Provizoens  parladas  em  tal  forma  ,  que 
naó  podia  prejudicar  ao  fubceííbr  do  eílado ,  por  naó  derrogarem  ex- 
preífa  e  expecialmente  a  ordenaíTam  do  livro  fegundo  titulo  dezalete§, 

e  eíla  melina  ,  tirando  fomente  vinte  e  íinco  mil  reis  que  foraó  vern- 
didos  a  Vajco  Gomes  de  Mello  cm  vinte  e  quatro  dias  de  Septembro 
de  fettenta  e  quatro.     E  cento  e  finicoenta  mil  reis  a  Henrique  Jaques 
no  mcfmo  dia  ,  e  cem  mil  reis  a  Pêro  de  Paiva  em  quatro  de  Outubro 
do  ditto  anno ,  e  íincoenta  mil  reis  a  Luiza  Leme  no  ditto  dia  ,  que 
tudo  juntamente  fazem  em  fóma   trezentos  e  vinte  finco  mil  reis  dos 
quaes  tinhao  outro  fim  alentados  ,  que  fe  naó  deviaó  redittos  a  Sua 
Excellencia ,  por  quanto  foraó  vemdidos  por  vertude  de  huma  Provi- 
zaõ  delRey  Dom  Sebaftiaó  que  Deos  tem  ,  em  que  fepos  Poftilla  fei- 

ta em  vinte  dous  de  Cetembro  de  fetenta  e  quatro  ,  pella  qual  Sua  Al- 
teza expredamente  derrogou  a  ditta  Ordenafaó  de  maneira  que  foraó 

as  dittas  vendas  feittas  folemne  ,  e  legittimamente  e  prejudicarão  ao 
íuceçor  do  eftado  ;  e  tirando  outro  fim  os  vinte  e  hum  mil  e  outo  fen- 
tos  e  fefenta  e  finco  reis  de  juro  ,  que  foraó  vemdidos  a  Gafpar  de  Sam 
Pajo,  por  efcriptura  feitta  a  vinte  edous  dias  de  Outubro  de  quinhen- 

tos (cCenta  eleis  regiftada  no  livro  primeiro  dos  juros,  folhas  outenta 
e  nove  ,  e  bem  afim  os  vinte  finco  mil  reis  dejuro  que  fe  venderão  a 
Joze  Gomes  de  Gama  ,  por  efcriptura  feitta  a  quatorze  de  Majo  de  qui- 

nhentos fefenta  edous,  regiftada  no  dito  livro  folhas  noventa  eduas, 
eiíto  por  quanto  o  Duque  que  Deos  tem  declara  em  feu  teítamento 
deu  os  dittos  vinte  ehum  mil  outo  lentos  fetenta  efinco  reis  em  pre- 

ço e  fatísfaçaó  de  huma  Herdade  ,  que  metteo  dentro  da  tapada ,  c 
que  deu  os  dittos  vinte  efinco  mil  reis  dejuro  ao  ditto  Joaó  Gomes 
da  Gama  ,  em  preço  e  fattisfaçam  de  outra  Herdade  que  lhe  comprou, 
a  qual  deu  ao  Concelho  de  Borba  ,  em  parte  do  preço  da  liberdade  do 
caminho,  que  antiguamente  chamavaó  dos  Caftelh  anos  ,  e  hia  por  den- 

tro da  Tapada  ,  como  no  termo  que  ao  diante  fe  ade  fazer  das  couzas 
da  tapada   fe  declara  a  particullarmente  ,  e  pello  Duque  Dom  Theodo-- 
zio  ,  noíTo  Senjior,  peíTuhir  a  tapada  do  tempo  do  fallecimento  do  Du- 

que 
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que  feu  Paj  atte  agora  livre  da  ditta  íervemtia ,  eeílrada,  ecomadit* 
ta  herdade  que  foi  do  ditto  Gafpar  de  Sam  Pajo  ,  c  eílam  dentro  nel- 
la ,  naõ  ha  Sua  Excellencia  de  haver  da  fazemda  do  Duque  feu  Paj  íe- 
dittos  alguns  âo  ditto  juro  ,  dado  aos  dittos  Jcaó  Gomes  da  Gama  ,  c 
Gafpar  de  Sam  Pajo,  o  qual  junto,  ao  que  fevemdeo  aVaíco  Gomes 
de  Mello  ,  Henrique  Jaques  ,  Pêro  de  Paiva  ,  e  Luiza  Leme ,  fas  tudo 
fóma  de  trezentos  Íettenta  e  hum  mil  e  outo  fentos  ietenta  e  íinco  reis 

de  todos  os  quatro  contos  fette  centos  e  outenta  e  outo  mil  duzentos 
e  trinta  e  três  reis  de  remda  ,  que  o  Duque  vemdeo  fiquam  líquidos 
quatro  contos  quatro  centos  e  dezaíTeis  mil  e  trezentos  fimcoenta  e  ou- 

to reis  de  rediltos  que  fe  ande  pagar  em  cada  hum  anno  ao  Duque 
nofib  Senhor  dos  dittos  vinte  e  três  dias  do  mes  de  Fevereiro  do  an- 

no de  outenta  e  três  attégora  poílo  que  confie  ter  Sua  Excellencia  ja 
rimido ,  com  o  leu  dinheiro ,  alguns  dos  dittos  juros ,  e  iílo  com  de- 
claraíTam  ,  que  os  redittos  dos  dittos  íettenta  mil  reis  de  jures  ,  que 
Sua  Excellencia  vendeo  antes  de  cazar ,  em  que  fe  montão  atté  ontem 
que  foi  o  derradeiro  dia  do  mes  de  Junho  deite  prezente  anno  ,  tre- 

zentos e  quatro  mil  e  quinhentos  e  corenta  e  quatro  reis  ,  andem  fer 
pagos  ao  Duque  noíTo  Senhor  do  monte  da  fazemda  que  ficou  do  Du- 

que feii  Pai  lem  diminuirem  em  parte  alguma,  a  amettade  dos  aqui- 
ridos ,  que  pertencem  a  Senhora  Dona  Cathcrina  ,  por  eíla  divida  naô 
fer  feitta  confiante  o  matrimonio  e  que  os  redittos  de  todos  os  mais 
juros  e  rendas  que  o  Duque  que  Deos  tem  vemdeo  em  que  fe  montam 
atte  hoje  dezouto  contos  nove  centos  e  nove  mil  e  íeis  centos  e  trinta 

e  quatro  reis  fe  andem  pagar  a  Sua  Excellencia  do  monte  dos  adquiri- 
dos j  por  as  dittas  vendas  ferem  todas  feittas  ,  confiante  o  matrimo- 
nio ,  dizendo  mais  que  por  quanto  o  Duque  D.  João ,  houve  muitas 

perlas  da  fazenda  do  Duque  Dom  Thcodozio  feu  Paj  em  fattisfaçaó 
dos  dittos  quatro  centos  e  noventa  e  fette  mil  e  quatro  centos  reis  de 
juro  ,  com  que  pagou  a  Duqueza  Dona  Rrittes  o  feu  dottc  ,  das  quaçs 
peífas  fe  fes  Inventario,  de  que  logo  ahi  oííereceo  otreslado,  e  to- 

das as  dittas  peífas  ficaó  fendo  acquiridos  confiante  o  matrimonio , 
requeria  a  elle  Juis  que  afim  o  declaraííe  ,  e  mandaife  ,  que  as  dittas 
peífas  fe  lançacem  no  Imventario  dos  acquirides  para  Sua  Alteza  ha- 

ver a  amettade  delias,  defpois  de  pagar  todas  as  dividas  feittas  conf- 
iante o  Matrimonio  ,  dizendo  mais  que  tinhaô  outro  fim  trattado  ,  e 

afentado,  que  tudo  o  afima  ditto  fecumpriíle,  fem  embargo  de  algu- 
mas dcclaraííbens ,  que  o  Duque  D.  Joaó  fas  em  feu  teílamento  fobre 

os  juros  que  vemdeo  era  lua  vida  ,  e  fobre  o  modo  ,  porque  ordena 
que  alguns  delles  fe  paguem  ,  e  outros  fenaó  paguem  ,  ao  Duque  feu 
filho  ,  e  fobre  o  dinheiro  ,  do  prcífo  porque  vendeo  os  dittos  juros  do 

qual  dis  que  gaitou  algum  em  ferviço  da  Coroa,  e  com  outro  com- 
prou pratta  ,  contras  couzas ,  e  que  outro  fim  gaitou  por  outros  mo- 

dos dilferentes  daquillo  pera  o  que  fes  as  dittas  vendas  ,  porque  fobre 
tudo  o  afima  ditto  tem  afentado  que  fe  naõ  citei  a  pellas  dittas  decla- 
raffocns ,  que  Sua  Excellencia  fes  em  leu  teílamento  ,  por  quanto  em 
algumas  delias  prejudica  a  as  legitimas  de  feos  filhos  ,  naô  o  podendo 
fazer  j  comforme  a  direito ,  e  em  outras  prejudica  ao  Duque  noífo  Se- 

nhor, 
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nhor ,  havendo  por  boas  em  feu  prejuízo  as  vemdas  que  fes  de  bens  do 
eftado  ,  fem  as  provizoens  ferem  paíçadas  em  forma  baftante  ,  pêra  lhe 
poderem  prejudicar  como  afima  dito  hee.     E  temdo  outro  fim  reípei- 
to  ao  ditto  Senhor  ,  fazer  as  dittas  declaraílbens  muito   tempo   antes 
que  fizefTe  muitas   das  dittas  vendas ,  e  ifto   por  humas  lembranças  de 
feu  teftamento  que  fes  no  anno  de  fettenta  e  outo ,  eftando  pêra  fe  em- 

barcar com  elRey  D.  Sebaftiaõ  pêra  a  jornada  de  Africa  ,  e  afim  mui- 
tos annos  antes  de  Sua  Mageftade  lhe  fazer  a  ditta  mercê  dos  duzentos 

mil  cruzados,  que  hora  lhecomuttou  nos  dittos  finco  contos  de  juro 
com  que  fe  fatisfazem  a  Sua  Excellencia  as  rendas  que  feu  Pai  vendeo, 
e  fe  compõem  ,  c  feeaó  as  duvidas  ,  que  nefta  matéria  podia  haver  pel- 
la  maneira  afima  declarada  ;  pello  que  requeria  a  elle  Juis  que  toJo  o 
fobreditto  pronunciaífe  ejulgaífe  afim  por  fita  fentença,  como  por  to- 

dos elles  eftava  acordado  ,  e  alentado ,  e  hora  por  elle  aqui  he  reque- 
rido;  evifto  por  elle  Juis  o  ditto  requerimento,  fes  logo   preguntas 

ao  Duque  noíTo  Senhor  ,  e  a  feu  Curador,  fe  hera  Sua  Excellencia  con- 
tente de  aceitar  os   dittos  quatro  contos  fette  fen  tos  ou  tenta  e  outo 

mil  e  duzentos  e  trinta  e  três  reis  de  juro  uo  ditto  Padraõ  ,  de  finco 
contos  em  pagamento  e  fattisfaçaó  das  rendas  ,  e  juros  do  feu  eftado, 
que  o  Duque  feu  Pai  vemdeo  em  fua  vida ,  e  da  fiza  porque  âde  re- 

mir, o  ditto  Reguengo  de  Alvielía  ,  afim  e  da  maneira  que  o  ditto  le- 
cenciado  Arcádio  de  Andrade  o  requeria  ,  e  a  Senhora  D.  Cathenna 
noíía  Senhora   o  ordenava  ;    e  pello  ditto  Senhor ,  e  fen  Curador  foi 
ditto,  que  héram  de  tudo  contentes,  efattisíeitos,  equeriaó  eílar  por 
tudo  o  mais   que  o  ditto  Lecenciado   dizia  que  tinhaó    trattado  ,   e 
atentado  fobre  os  redittos  das  dittas  rendas,  e juro  ,  e  mais  couzas  de- 

claradas neíle  termo.    E  outro  fim  fçs  o  ditto  Juis  pregunta  aos  dittos 
Senhores  D.  Duarte  ,  D.  Maria  ,  cD.  Seraffinna  ,  e  ao  ditto  lecenciado 
Diogo  Caldeira  como  feu  Curador  que  hé,  e  dos  Senhores  Dom  Ale-> 
xandre  ,  cD.  Phellipe  ,  fe  eraó  contentes  ,  de  todo  o  fobreditto  fe  fa- 

zer, como  pello  lecenciado  Arcádio  de  Andrade  fe  requeria  ,  erellata- 
va  ,  ou  tinhaó  a  iífo  alguma  duvida  ou  embargo  algum  ,  antes  enten- 

diam que  todo  o  afima  ditto  ,  e  conteúdo  neíle  termo  hera  benefício, 
e  proveitto  de  todos  ,  e  comfbrme  a  juftiça  em  direito  ;  e  afim  reque- 

riam a  elle  Juis  ,  que  o  julgaíTe  ,  e  pronunciace  ;  e  logo  pella  ditta  Se- 
nhora D.  Cathenna  noífa  Senhora  foi  ditto  que  ella  aprovava  ,  e  ha- 

via por  bem  tudo  o  que  pello  ditto  lecenciado  Arcádio  de  Andrade  , 
nefte  termo  eftava  ditto  e  requerido  em  feu  nome,  e  que  como  titto- 
ra  e  Curadora  que  he  de  todos  os  Senhores  leos  filhos  menores ,  com- 
fentia  ,  c  aprovava  tudo  o  que  por  elies  e  fcos  Curadores  nefte  termo 
hé  concentido  e  aprovado;  o  que  tudo  viílo  por  elle  Juis,  e  por  ter 
examinado  eviftos  os  papeis ,  de  que  nefte  termo  fefas  menção  e  trat- 
tadas  com  os  dittos  Curadores  todas  ceada  huma  das  dittas  couzas  afi- 

ma declaradas  julgou  e  pronunciou  por  fua  fentença  que  o  Duque  nof- 
fo  Senhor  tenha  ,  e  haja  de  hoje  ,  cfte  dia  pêra  todo  fempre ,  quatro 
contos  fette  lentos  c  ou  tenta  couto  mil  c  duzentos  e  trinta  e  tres  reis 

de  juro,  dos  finco  contos  do  ditto  Padrão  em  pagamento  eimteira  fat- 
tisfaçaó d;  outros  tantos  juros,  e  residas  de  feu  eftado,  nefte  termo 

decla- 
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declaradas ,  que  o  Duque  feu  Paj  vendeo  em  fua  vida  e  da  fiza  ,  por- 

que Sua  Excellencia  ade  remir  o  ditto  Reguengo  de  Alvielia  \  e  ifto 
quer  as  dittas  rendas  fofem  vendidas  por  provizaó  baílante  pêra  pre- 

judicar a  Sua  Excellencia,  como  fubceçor  do  eílado ,  quer  naó;  eque 
de  hoje  em  diante  dava  como  de  efteitto  deu  ,  por  quittes  e  livres  ,  a 
Senhora  D.  Catherina  e  aos  outros  Senhores  menores  de  qualquer  obri- 

gação que  por  qualquer  via  tenhaõ ,  ou  poliam  ter  peia  haverem  de 
remir  as  dittas  rendas  ,  ou  pagar  o  prélio  delias  a  Sua  Excellencia.  E 
outro  fim  pronunciou  e  mandou  ,  que  da  fazenda  que  ficou  por  falle- 
cimento  de  Sua  Excellencia  que  Deos  tem  fedem  e  paguem  ao  Duque 
noíío  Senhor,  os  dittos  trezentos  e  quatro  mil  e  quinhentos  e  corenta 
e  quatro  reis  que  fe  montam  de  vinte  e  três  dias  do  mes  de  Fevereiro 
doanno  de  outenta  e  três  atte  hoje,  nosredittos  com  que  Sua  Excel- 

lencia mandou  correr  ,  na  fua  Dizima  do  Pefcado  de  Lisboa  dos  feten- 
ta  mil  reis  de  juro ,  que  o  Duque  leu  Paj  vemdeo  a  Gafpar  de  Sam 
Pajo ,  fem  por  ífio  fe  diminuhirem  em  parte  alguma  ,  a  amettade  dos 
acquiridos,  que  pertencem  a  Senhora  D.  Catherina  dcfpoes  de  pagas 
tedas  as  dividas ,  porquanto  eíla  foi  feitta  pello  ditto  Senhor ,  antes 
decazar  com  eíla  ;  e  outro  fim  pronunciou  ,  e  mandou  ,  que  do  mon- 

te de  todos  os  acquiridos ,  fe  pague  a  Sua  Excellencia  os  redittos  de 
todas  as  mais  rendas  que  feu  Paj  vendeo  defpoes  de  cazar ,  e  com  que 
Sua  Excellencia  mandou  correr  atte  agora  as  partes  dcfpoes  do  fali e- 
cimento  do  ditto  Senhor  em  que  fe  montão  os  dittos  dezouto  contos 
nove  centos  e  nove  mil  c  íeis  lentos  e  trinta  e  quatro  reis  ,  naõ  en- 

trando Jieíta  quantia,  os  redittos  dos  dittos  trezentos  e  vinte  finco  mil 

reis  que  venderam  a  Valco  Gomes  de  Mello,  e  a  Henrique  Jaques,  Pê- 
ro de  Paiva,  e  Arma  Leme  ,  pello  modo  ncfte  termo  declarado  ;  e 

com  que  lhe  correrão  na  Dizima  do  Pefcado  de  Lisboa,  de  vinte  três 
dias  de  Fevereiro  de  outenta  e  ires  ,  atté  os  onze  dias  do  mes  de  Abril 
doanno  paliado,  de  outenta  e  féis ;  porquanto  outro  fim  pronunciou, 
e  julgou.,  que  os  dittos  trezentos  e  vinte  finco  mil  reis,  ie  naõ  devem 
redittos  a  Sua  Excellencia  do  ditto  tempo ,  por  ferem  vendidos  pello 

Duque  íeu  Pay ,  por  provizaó  baílante,  pêra  lhe  poder  prejudicar  co- 
mo fubceçor  ,  que  hc  de  feu  eflado  ;  naó  entrando  outro  fim  neíta 

quanthia,  os  redittos  dos  corenta  e  féis  mil  eouío  fentos  e  fetenta  e 
1  inço  reis  que  fe  venderão  a  Joaô  Gomes  da  Gama  ,  e  a  Gafpar  de  Sam 
-Payo ,  e  com  que  lhe  correrão  na  ditta  dizima  de  vinte  e  três  de  Feverei- 

ro de  outenta  etrez,  atte  os  onze  de  Abril  de  outenta  e  leis  porquanto 
ditto  juro  foi  dado  ao  ditto  Gafpar  de  Sam  Payo,  em  fatisfaçao  das 

couzas  que  Sua' Excellencia  declara  em  feu  teftamento  ,  dasquaes  o 
;  Duque  noíTo  Senhor,  fempre  gozou  ,  dcfpois  dafallecimento  do  Du- 

que feu  Paj  ,  como  aííiml  ditto  he  declarado  ;  e  julgando  mais  elle 
Juis  ,  que  do  monte  dos  dittos  acquiridos,  confiante  o  ditto  matrimo- 

nio, febam  outro  fim  pagar  a  Sua  Excellencia  quatro  centos  fincoen- 
ta  três  mil  e  trezentos  e  outenta  e  hum  reis  ,  que  dos  doze  dias  do 
ditto  mes  de  Abril  do  ditto  anno  de  outenta  e  Íeis  atté  ontem,  fe  mon- 

tão nosredittos  do  ditto  juro  ,  que  foi  vendido,  aos  dittos  Vaíco  Go- 

mes de  Mello*,  Henrique  Jaques ,  Pêro  de  Paiva,  e  Luiza  Leme  ,  e  Gaf- 

par 



ia  Cafa  %eal  Tortugue^a.  48 ̂  
par  de  Sam  Paio  ,  a  rezaõ  de  trezentos  fetenta  e  hum  mil  ou  to  Tentos 
fetenta  e  finco  reis  por  anno,  portanto  tomarem  as  dittas  partidas:  e 
iíto  porquanto  Sua  Excellencia  houvera  de  haver  dos  finco  contos  de 
juro  do  Padrão  que  Sua  Mageílade  lhe  mandou  paíTar ,  outros  trezen- 

tos fettenta  e  hum  mil  e  outto  fentos  fetenta  e  finco  reis  em  fatisfaçaó 
dos  que  na  ditta  dizima  fe  venderão  a  as  dittas  peílòas ,  a  que  os  houve- 

ra de  remir  com  o  dinheiro  dos  duzentos  mil  cruzados ,  que  Sua  Ma- 
geílade pêra  iíTò  prometteo  ,  e  em  cuja  fattisfaçaõ  lhe  mandou  paílar 

o  ditto  Padrão ,  e  por  afim  fer  lhe  pertence  outro  fim  haver  os  redit- 
tos  dos  dittos  trezentos  fetenta  e  hum  mil  e  outo  fentos  fetenta  e  fin- 

co reis  dos  dittos  doze  dias  do  mes  de  Abril  do  anno  paífado  por  di- 
ante, que  he  o  tempo  que  o  juro  do  ditto  Padrão  comeíTou  acorrer, 

pêra  eíta  fazenda  ;  pêra  a  qual  o  ditto  Juis  mandou  ,  que  fe  arrecadaf- 
fe  todo  atté  agora,  eque  os  remdi  mentos  delle  fe  lancem  no  Imventa- 
rio  dos  acquiridos.  E  outro  fim  declarou  ,  e  julgou  que  fe  andem  pa- 

gar os  dittos  redittos  a  Sua  Excellencia  atte  homtem  ,  fem  embargo  de 
ja  ferem  rimidos  alguns  dos  dittos  juros ,  por  lua  conta  ,  e  por  feu  di- 

nheiro ;  por  quanto  houveraó  de  fer  por  conta ,  e  com  dinheiro  do 
monte  dos  acquiridos  ;  e  outro  fim  pronunciou  e  julgou  ,  que  todas  as 
peças,  que  o  Duque  D.  Joaõ  houve  da  fazenda  do  Duque  D.  Theodo- 
zio ,  leu  Paj  ,  em  pagamento  dos  quatro  centos  noventa  e  fette  mil  e 
quatro  centos  reis  de  juro  ,  que  deu  a  Duqueza  D.  Brittes  em  fatisfa- 

çaó do  feu  dotte  ,  ficaõ  femdo  bens  acquiridos,  pello  Duque  D.  Joaõ, 
confiante  o  Matrimonio ,  e  mandou  que  fejam  lançados  no  Imventa- 
rio  dos  dittos  acquiridos  ,  e  que  a  Senhora  D.  Catherina  ,  haja  a  amet- 
tade  delles,  defpóes  de  pagas  todas  as  dividas  feittas  durando  o  Ma- 

trimonio ,  o  que  tudo  afim  pronunciou  e  julgou  entrepondo  em  todo 
o  fobredito  feu  decretto  e  Auttoridade  ordinária  e  ifto  fem  embargo 
de  todas  as  declaraífoens  ,  que  o  Duque  D.  João  fes  em  feu  teltamento 
fobre  as  vendas  de  os  dittos  juros,  e  fobre  a  obrigação  que  declara, 
que  feos  Herdeiros  tem  ,  de  pagarem  ao  Duque  alguns,  eque  naõ  tem 
de  lhe  pagar  outros  e  fobre  o  que  dis  das  couzas  em  que  gaitou  o  di- 

nheiro do  juro  delles;  e  declarou  que  dos  duzentos  e  onze  mil  fette 
centos  feílenta  reis  ,  que  hora  fobejam  pêra  fazer  os  finco  contos  de 
juro  do  ditto  Padrão  fe  difporá  por  outro  termo  ,  como  Sua  Alteza 
ordenar  e  for  juftiífa  j  e  de  todo  o  fobreditto  ,  mandou  fazer  eíte  ter- 

mo ,  a  que  mandou  ajuntar  os  papeis  de  que  fenaô  lhefas  menção  eo 
afinou  com  Sua  Alteza  ,  e  Sua  Excellencia  ,  e  os  Senhores  menores  ,  e 
feos  Curadores,  e  com  o  Lecenciado  Arcádio  de  Andrade,  c  eu  Jaco- 
me  Barboza,  eferivaó  deitas  partilhas  o  eferevj. 

Outro  termo  dos  Auttos  das  partilhas  porque  forao  dados  ao  Duque 
trinta  mil  reis  mais  no  Padram  dos  finco  contos  de  Juro , 

nejie  tresladado. 

Ao  primeiro  dia  domes  de  Julho  do  Anno  de  mil  e  quinhentos  e 
outenta  e  fete  annos  ,  em  Villa  Viííbza  nos  Pa(fos  do  Reguengo  do  Du- 

que noíTo  Senhor,  citando  prezentes  a  Senhora  D.  Catherina  no  lia  Sc- 
Tom.IV.  Qgq  nhòra, 
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nhora  ,  e  o  Duque  noíTo  Senhor,  e  o  Scnlíor  D.  Duarte  ,  e  as  Senho-' 
ras  Dona  Maria  ,  e  D.  Serafhna  ,  ieos  filhos  ,  e  bem  afim   o  Lecenciado 
Loppo  de  Abreu  ,  Juis  ,  e  o  Lecenciado  Arcádio  de  Andrade,  procu- 

rador de  Sua  Alteza ,  e  o  Lecenciado  Eftevaó  Nunes  Eftaço  Curador 
de  Sua  Excellencia  ,  e  o  Lecenciado  Diogo  Caldeira  ,    Curador   dos 
Senhores  menores,  e  logo  pello  ditto  Juis  foi  ditto  que  pellos  dittos 
Lecenciados  Arcádio  de  Andrade  em  nome  de  Sua  Alteza,  e  Eftevaó 
Moniz  em  nome  e  como  Curador  de  Sua  Excellencia  ,  lhe  foi  ditto 
que  o  Duque  noflb  Senhor  que  Deos  tem  ,  ordenou  e  mandou  em  (eu 
teftamento  ,  que  de  fua  fazemda  le  comprem  quinze  mil  reis  de  juro 
os  quaes  manda  que  fc  dem  em  cada  hum  anno  ,  pêra  ajuda  do  caza- 
mento  de  huma  órfã  de  certas  terras  defte  eílado  que  Sua  Excellencia 
aponta,  no  ditto  feu  teílamento  pello  modo  que  nelle  declara  ;  eque 
alem  diílb  ,  ordenou  ,  e  mandou  ,  o  ditto  Senhor  no  ditto  feu  tefta- 

mento, que  fe  comprem  mais  quinze  mil  reis  de  juro  pêra  oMofteiro 
de  Santo  Agoftinho  deita  Villa  Viílòza  ,  pêra  que  nelle  lhe  digam  hu- 

ma milla  quotidiana  peia  fempre  •  e  que  fe  compre  o  ditto  juro  onde 
mais  comodamente  fe  lhe  faça  bom  pagamento  delle  ,  e  que  por  Sua 
Excellencia  ordennar  ,  tudo  o  íbbreditto ,  deixou  legados  que  naó  di- 

minuem as  legitimas  de  feos  filhos  ,  antes  fe  handem  cumprir  de  fua 
terça  ,  a  obrigação  de  comprar  o  ditto  juro  carrega  ao  Duque  ncíib 
Senhor,  aquém  Sua  Excellencia  deixa  a  ditta  fua  terça  em  Morgado, 
e  que  pêra  mais  livremente  fe  cumprir  nefta  parte  ,  a  vontade  do  ditto 
Senhor  elles  tinhaó  todos  trattado  ,  e  afentado  ,  que  dos  finco  con- 

tos do  Padrão  que  elRei  nofíb  Senhor  mandou  panar  a  Sua  Excellen-1 
cia  ,  lhe  fejâm  dados  eftes  trinta  mil  reis  de  juro  ,  alem  do  mais  que  fe 
lhe  deu  pello  termo  atras  defte  eferitto ,  pêra  que  Sua  Excellencia  ha- 

ja eftes  trinta  mil  reis  de  juro,  e  herdade  ,  pêra  todo  fempre,  a  con- 
ta da  terça  do  Duque  feu  Pay  ,  na  entrega  da  qual ,  fe  a  houver  ,  to- 

mara Sua  Excellencia  em  pagamento  quatro  centos  e  outenta  mil  reis, 
que  juftamente   vallem  a  rezaó  de  dezafeis  o  milhar  ,  e  que  Sua  Ex- 

cellencia fique  obrigado  em  cazo  que  haja  terça  ,  como  ditto  he  ,  a 
paliar  hum  feu  padram  ,  dos  dittos  quinze  mil  reis  de  juro  ,  ao  ditto 
Mofteiro  de  Santo  Agoftinho ,  pêra  nelle  fe  dizer  a  ditta  mifta  quoti- 
dianna,  fazendo  primeiro  fobre  iflo ,  contratto  com  o  Prior,  e  Padres 
do  ditto  Mofteiro  ,  com  licença  e  autoridade  do  Provincial  da  ditta 
rrdem,   porque   fe  obriguem  por  eícriptura  publica,  a  dizerem  a  dit- 

ta milia  quotidiana  para  todo  fempre  pella  Alma  de  Sua  Excellencia , 
r.a  Cappella  dos  Duques  ,  em  que  feu  corpo  agora  eftá  ,  ou  na  em  que 
j>c!lo  tempo  em  diante  eftiver;  da  qual  eícriptura  fe  ajuntara  hum  tref- 
Indo  ,  a  eftes  Auttos,  e  outro  fepora  no  Cartório  de  Sua  Excellencia , 
os  quaes  quinze  mil  reis  de  juro  ,  Sua  Excellencia   lhe  afentará   fobre 
fua  fazenda  ,  pera  lhe  ferem  pagos ,  em  cada  hum  anno  no  leu  The- 
zouro ,  declarando  no  ditto  padrão  como  foi  emtregue  por  efte  termo, 
de  outro  tanto  juro  pella  maneira  afima  declarada  ,  e  que  tinhaó  ou- 

tro lim  ,   trattado  ,  e  afentado  ,  que  havendo   terça  do  Duque  ,  que 
Deos  tem  ,  como  ditto  he  fica  o  Duque  D.  Thcodozio  noíío  Senhor  , 
outro  íim  obrigado,  a  mandar  paliar  outro  feu  padrão,  pello  qual  dé, 

e  alente 
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e  afente  outros  quinze  mil  reis  de  juro  fobre  fua  fazenda  ,  pera  ferem 
pagos  no  feu  tezouro ,  em  cada  hum  anno ,  pera  cazamento  de  huma 
orfa  das  terras  do  feu  eftado  ,  de  que  o  Duque  feu  Pai  tratta  em  leu 
teftamento ,  no  qual  padrão  fe  tresladará  a  verba  delle ,  que  nifto  fal- 

ia ,  eo  treslado  do  ditto  padrão  fe  ajuntará  a  eftes  Auttos  \  e  afim  nef- 
te  Padram  ,  como  no  dos  quinze  mil  reis  de  juro,  que  feande  dar  ao 
ditto  Moíleiro  de  Santo  Agoftinho ,  mandará  Sua  Excellencia  declarar 
que  os  fuceçores  de  feu  eftado  ,  ham  pera  todo  fempre  de  fer  obriga- 

dos a  dar ,  e  pagar  o  ditto  juro,  pera  cumprimento  dos  dittos  lega- 
dos ,  por  lhe  haverem  também  de  íuceder  no  Morgado  ,  que  o  Duque 

feu  Pay  inftituhe ,  da  ditta  fua  terça  ,  e  a  conta  da  qual ,  fe  daó  os  trin- 
ta mil  reis  de  juro  ,  que  por  efte  termo  áde  haver,  dos  finco  contos 

do  ditto  padrão  ;  os  quaes  trinta  mil  reis  de  juro  ,  o  ditto  Senhor  ha- 
de  comeilar  a  vencer  do  primeiro  dia  deite  prezente  mes  de  Julho  cm 
diante  ,  por  quanto  ate  o  derradeiro  dia  do  mes  de  Junho  deite  ditto 
anno ,  correrão  pera  eíta  fazenda ,  e  todos  os  dittos  Senhores ,  e  feos 
Curadores  ,  foraó  contentes ,  que  do  ditto  primeiro  dia  deite  mes  por 
diante ,  corraó  pera  Sua  Excellencia ,  com  declaração  que  Sua  Excel- 

lencia feja  obrigado  a  mandar  cumprir  os  dittos  legados  ,  do  meímo 
dia  em  diante  ,  aíim  o  da  mifTa  cotidiana  ,  como  o  dos  cazamentos  das 
órfãs  em  cazo  que  haja  terça  do  ditto  feu  Pay  ,  como  ditto  he.  Di- 

zendo mais  que  os  dittos  trinta  mil  reis  de  juro  ande  ficar  pera  todo 
fempre  ,  obrigados  ao  cumprimento  dos  dittos  legados  ,  avendo  terça 
do  Duque  que  Deos  tem  ,  em  que  caiba  como  aíima  he  declarado.  E 
que  tinhaó  outro  íim  trattado  ,  eafemtado  que  femdo  cazo  ,  que  naó 
haja  terça  do  Duque  que  Deos  tem  ,  ou  naó  hajam  tanto  de  terça  por- 

que fe  po.Ta  cumprir,  cites  dittos  legados  ou  alguns  delles  em  parte 
ou  em  todo  ,  em  qualquer  deites  cazos ,  dará  e  pagará  o  Duque  Dom 
Theodozio  nolfo  Senhor  ao  monte  da  fazenda  do  Duque  que  Deos  tem, 
todo  o  ditto  preço  de  quatro  centos  e  outenta  mil  reis ,  em  que  os  dit- 

tos trinta  mil  reis  de  juro  ,  com  que  Sua  Excellencia  fica,  faó  eitima- 
dos  ,  a  rezaó  de  dezaleis  o  milhar ,  ou  a  parte  do  ditto  preíTo  ,  que 
naó  couber  na  terça  do  Duque  feu  Pay  ,  e  naó  fera  Sua  Excellencia 
em  tal  cazo  obrigado  a  mandar  paliar  os  dittos  Padroens ,  ou  qualquer 
delles  a  que  a  terça  naó  baítar ,  em  parte  ou  em  todo  como  ditto  he  , 
mas  fera  outro  íim  obrigado  ,  a  reítituhir  a  eíta  fazenda  ,  os  redittos 
que  a  tal  tempo  tiver  recebido ,  do  ditto  juro ,  que  aíim  naó  couber 
na  terça  do  ditto  feu  Paj  ,  ou  fejaó  os  dittos  trinta  mil  reis  ,  ou  parte 
delles  ;  pello  que  o  ditto  Juis  fes  logo  ahi  pregunta  a  ditta  Senhora 
D.  Catherina  ,  e  a  Sua  Excellencia  ,  e  aos  Senhores  feos  Irmaons ,  e  aos 
dittos  Curadores ,  e  ao  Procurador  de  Sua  Alteza  ,  fe  tinhaó  alguma 
duvida,  ou  embargo  a  elle  pronunciar  ou  julgar  por  fua  fentença  ,  o 
que  afim  tem  trattado  e  afentado  fobre  as  couzas  neítc  termo  declara- 

das ;  e  por  todos  foi  refpondido  ,  que  naó  tinhaó  a  ifo  duvida  nem 
embargo  algum  ,  antes  que  lhe  requeriam  que  aíim  o  pronunciace ,  e 
julgaíle  por  afim  o  entenderem  fer  juftica  e  rezaó  ;  o  que  tudo  viíto 
pello  ditto  Juis  pronunciou  e  julgou  por  fua  fentença  as  determinai 
çoens  e  alentos ,  que  por  cite  termo,  declarou  que  tinha  tomado,  io-r 

Tom.  IV.  Qqqii  bre 
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bre  cada  huma  dascouzas  nelle  apontadas,  e  iílo  pellas  rezoens,  e  fun- 

damentos ,  que  em  cada  hum  delles  reffirio  ,  e  de  todo  o  fobredito 
mandou  fazer  efte  termo  que  afinou  com  os  dittos  Senhores,  e  comos 
dittos  Lecenciados  ,  e  eu  Jacome  Barboza  efcrivaó  deílas  Partilhas  o 
efcrevj . 

Efcript  ura  porque  for  ao  dados  ao  Duque  os  181U767  reis  pêra  cum- 
pritnettío  de  todos  os  5  contos  de  Juro  do  ditto  Padram. 

Saibam  quantos  efte  publico  eftromento  de  Concerto  Compofi- 
çaô  e  obrigação  virem  que  no  Anno  do  na fll mento  denoífo  Senhor  Je- 
zu  Chifto  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  três  Annos  aos  onze  dias 
do  mes  de  Novembro  do  ditto  Anno  em  Villa  Viílbza  nos  Paços  do 
Reguengo  do  Duque  noífo  Senhor  ,  eftando  prezentes  a  Senhora  D. 
Catherina  noíTa  Senhora  e  Sua  Excellencia  ,  e  o  Senhor  D.  Duarte  ,  e 
a  Senhora  Dona  Seraffina ,  e  bem  afim  Belchior  Rodrigues  ,  como  baf- 
tante  procurador  do  Senhor  D.  Alexandre ,  logo  ahi  peíla  ditta  Senho- 

ra ,  em  feu  nome ,  e  como  Curadora  que  he  dos  dittos  Senhores  feos 
filhos  menores ,  e  tutor  do  ditto  Senhor  D.  Phellipe ,  outro  fim  feo  fi- 

lho menor  de  quatorze  annos  por  Provizaó  de  elRei  noíTo  Senhor  que 
pêra  iflfo  tem  ,  foi  ditto  ,  em  prezempça  de  mim  taballiaô  ,  e  das  tef- 
temunhas  abaixo  aífinnadas ,  que  fem  embargo  de  fer  pafçado  em  ca- 
beíTa  do  Duque  D.  Theodozio  noíTo  Senhor  ,  o  padrão  dos  finco  con- 

tos de  reis  de  juro ,  que  Sua  Mageftade  lhe  mandou  defpachar  em  pa- 
gamento ,  e  fattisfaçaó  dos  duzentos  mil  cruzados  ,  de  que  Sua  Magef- 

tade tinha  feito  mercê  ao  Duque  D.  Joaó  noííb  Senhor ,  que  Deos 
tem  ,  pêra  fe  dezempenhar  ,  e  pagar  fuás  dividas  ,  como  tudo  no  mef- 
mo  Padrão  fe  declarou  ,  logo  que  os  teftamenteiros  do  Senhor  Duque 
D.  Joaó ,  poderiam  difpor  do  ditto  juro  ,  afim  como  o  houveraô  de 
fazer  dos  dittos  duzentos  mil  cruzados  ,  fe  lhe  foram  entregues  em  di- 

nheiro ,  eque  por  Sua  Alteza  fer  teftamenteira  de  Sua  Excellencia  que 
Deos  tem  difpuzera  ja   de  quatro  contos  fette  centos  outenta  e  outo 
mil  duzentos  e  trinta  e  três  reis  do  ditto  juro  ,   por  hum  termo  que 
anda  nosAuttos  das  partilhas  ,  da  fazenda  do  ditto  Senhor,  feitto  nef- 
ta  Villa ,  por  Jacome  Barboza  efcrivaó  delias  em  o  primeiro  dia  do 
mes  de  Junho  do  anno  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  fette  annos  , 
dando  todos  os  dittos  quatro  contos  fete  centos  e  outenta  e  outo  mil 
duzentos  e  trinta  e  três  reis  do  ditto  juro  ,  por  bum  termo  que  anda 
nos  Auttos  do  ditto  juro  ,  ao  Duque  D.  Theodozio  feu  filho  noíTo  Se- 

nhor em  pagamento  do  que  lhe  hera  divido  da  fazenda  do  Duque  feu 
Pay ,  como  melhor,  emais  largamente  fecomtem  no  ditto  termo;  e 
que  por  outros  dous  termos,  que  andam  nos  dittos  autos  feitto  hum 
delles  pello  ditto  Jacome  Barboza,  ao  primeiro  dia  domes  de  Julho 
de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  fette,  e  outro  também  ao  primeiro  dia 
domes  de  Julho  de  outenta  e  fette ,  e  feitto  pello  ditto  efcrivaó,  dif- 

puzera outro  fim  de  trinta  mil  reis  ,  do  ditto  juro  ,  ordenando  quinze 
mil  reis  delle  fe  defem  ,  pêra  todo  fempre ,  ao  Convento,  e  frades  do 

Moílciro  de  Santo  Agoítiuho  deita  Villa  para  fe  dizer  no  ditto  Com- 

vento 
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vento  a  miíla  quotidiana  ,  que  o  ditto  Senhor  Duque  D.  João  man- 

dou dizer  pella  Ília  Alma,  eque  os  dittos  quinze  mil  reis  fe  deíTem 
também  pêra  iempre  ,  em  cada  hum  anno  peia  ajuda  do  cazamento  de 
huma  orfa  dos  lugares  defte  eftado ,  pella  maneira  que  o  ditto  Senhor 
ordenou  em  feu  teílamento  ,  como  outro  fim  melhor  e  mais  cumpri- 
damente  confiara  dos  dittos  termos  :  de  maneira  que  dos  dittos  finco 
contos  de  juro  ,  ficarão  fomente  a  fazenda  do  Duque  que  Deos  tem, 
lento  e  outenta  e  hum  mil  e  fette  centos  e  feíTenta  e  fette  reis  dejuro 
no  Almoxarifado  de  Portallegre ,  dizendo  mais  que  por  quanto  o  rem- 
dimento  defte  ditto  juro  he  pouco  ,  e  da  fazenda  de  Sua  Excellencia 
que  Deos  tem  fe  devem  ainda  muitas  dividas  a  diverfas  peílbas  que  fe- 
naõ  podem  pagar  milhor  que  do  ditto  juro ,  e  ella  queria  hora  difpor 
delle ,  e  dallo  ao  Duque  D.  Theodozio  ,  noíTo  Senhor  ,  e  de  efíeitto 
diífe  que  o  dava ,  e  o  deu  ao  ditto  Senhor  defte  dia  pêra  todo  fem- 
pre ,  pêra  que  Sua  Excellencia  tenha  e  haja  os  dittos  finco  contos  de 
reis  dejuro  pello  ditto  Padrão  afim  como  eftá  defpachado ,  em  fua  ca- 
befTa  pêra  fi  e  pêra  todos  feos  herdeiros ,  e  fubceçores  ,  e  mande  co- 

brar e  arrecadar  de  hoje  em  diante  ,  os  redittos  de  todos  elles  pêra  fua 
fazemda  ;  com  declaração  que  delie  fe  haó  pêra  fempre  de  dar  e  pagar, 
em  cada  hum  anno,  os  dittos  quinze  mil  reis  da  ditta  miíla  quottidia- 
na  ,  e  os  outros  quinze  mil  reis  pêra  ajuda  do  cazamento  de  huma  ór- 

fã, comíorme  ao  teílamento  do  Duque  que  Deos  tem  e  aos  dittos  ter- 
mos dos  Auttos  das  dittas  partilhas  ,  e  outro  fim  com  declaração  que 

o  ditto  Senhor  Duque  D.  Theodozio  noíTo  Senhor  dará  e  pagará ,  a 
fazenda  do  Duque  íeu  Pai  dous  contos  nove  centos  e  outo  mil  e  du- 

zentos fetenta  e  dous  reis  em  dinheiro  ,  que  he  o  que  os  dittos  cento 
e  outenta  e  hum  mil  (ttte  lentos  fetenta  e  fette  reis  dejuro  juftamen- 
te  valem  a  rezam  de  dezaíeis  o  milhar ,  comforme  ao  preflb  em  que 
Sua  Mageílade  deu  os  dittos  finco  contos  dejuro  ,  em  pagamento  dos 
dittos  duzentos  mil  cruzados  ;  os  quaes  dous  contos  nove  centos  e  ou- 

to mil  e  duzentos  e  fetenta  e  dous  reis  Sua  Excellencia  hira  pagando, 
a  as  peííbas  a  que  fahirem  dividas  da  fazemda  do  Duque  feu  Pay  ,  athe 
imteiramente  fe  pagar  e  fattisfazer  todos  os  dittos  dous  contos  nove 
centos  e  outo  mil  duzentos  fetenta  e  dous  reis  ,  e  que  em  quanto  naó 
pagar  o  ditto  dinheiro  ,  pello  modo  que  ditto  he ,  refpomderá  outro 
fim  a  fazemda  do  Duque  feu  Pai  com  oremdimento  do  ditto  juro,  pêra 
pagamento  de  fuás  dividas  ,  ou  lhas  hirá  pagando  a  refpeitto  ,  e  por  ra- 

pta ,  da  parte  que  lhe  eftiver  devendo  ,  do  prefTo  delle  ;  de  maneira , 
que  em  quanto  S.  Excellencia  naó  pagar  nada  dos  dittos  dous  contos 
nove  centos  e  outo  mil  duzentos  fetenta  e  dous  reis  ,  a  fazenda  do  Du- 

que feu  Pai ,  ou  aos  acredores  delia  ,  dará  e  pagará  em  cada  hum  an- 
no pêra  as  dittas  dividas  ,  todos  os  dittos  cento  e  outenta  e  hum  mil  e 

fette  fentos  fetenta  e  fette  reis ,  afim  como  os  arrecadar  do  ditto  juro, 
da  fazenda  de  Sua  Mageftade  ,  pello  ditto  Padrão  dos  finco  contos  de 

juro  ;  e  tanto  que  Sua  Excellencia  comeflar  a  pagar  os  dittos  dous  con- 
tos nove  centos  e  outo  mil  e  duzentos  e  fetenta  e  dous  reis ,  logo  hi- 

rá vencendo  pêra  fi  e  pêra  fua  fazenda,  aparte  dos  dittos  cento  e  ou- 
tenta  e  hum  mil  e  fette  fentos  fefenta  c  fette  reis  dejuro  y  que  ref- 

ponde 



4^4     trovas  r!o  Llv.  VI.  da  Hi floria  Çeriealogka 
ponde  a  defafeis  por  milhar  ;  e  acabando  S.  Excellencia  com  effeitto  de 
pagar  aos  acredores  da  fazenda  do  Duque  feu  Pay  ,  ou  a  mel  ma  fazen- 

da ,  todos  os  dittos  dous  contos  nove  centos  e  outo  mil  duzentos  fe- 
tcnta  e  dous  reis  inteiramente  naõ  terá  mais  obrigação  de  pagar  os  dit- 

tos rendimentos  dos  dittos  cento  e  outenta  e  hum  mil  fette  centos  fe- 
fenta  e  fcte  reis  de  juros  ,  nem  de  parte  alguma  delles  a  ditta  fazenda, 
do  ditto  Duque  feu  Pai ,  nem  a  feos  acredores ,  e  dahi  em  diante  man- 

dará cobrar  e  arrecadar  ,  livremente  pêra  fi  e  pêra  lua  fazenda  ,  os  re- 
dittos  dos  dittos  cento  e  outenta  e  hum  mil  e  fette  centos  fecenta  e 

fette  reis  de  juro,  fem  por  ilfo  ficar  nefta  ,  nem  outra  obrigação.  Di- 
zendo a  ditta  Senhora  Dona  Catherina  noífa  Senhora  mais  ,  que  dif- 

punha  hora,  dos  dittos  cento  outenta  e  hum  mil  fette  centos  fecenía 
e  fette  reis  de  juro,  pella  maneira  atrás  declarada  ,  pêra  que  com  ef- 
feito  fe  paguem  com  elies  as  dividas  do  Duque  D.  João  noíTo  Senhor 
que  haja  gloria  ,  pêra  asquaes  Sua  Mageftade  lhe  fes  delia  mercê,  e 
pêra  que  fecem  as  duvidas  que  pello  tempo  adiante  poderia  haver  ,  nao 
difpondo  Sua  Alteza  do  dito  juro  ,  e  mandando  S.  Excellencia  cobrar 
como  atté  agora  mandou  ,  por  feus  procuradores ,  da  maó  dos  cxecut- 
tores  que  lho  pagavaõ  ,  por  ellas ,  e  por  vertude  do  ditto  padrão  ,  def- 
pachado  cm  cabeça  de  Sua  Excellencia  fem  fazerem  pagamento  algum 
a  fazemda  do  Duque  que  haja  gloria  ,  nem  lho  poderem  fazer ,  por 
quanto  nao  ha  Carta  nem  provizaó  pella  qual  fe  poífa  arrecadar  pêra 
a  ditta  fazenda,  pello  que,  e  por  nao  fer  proveitto  delia,  pedir  pêra 
iílp  novos  dcfpachos  ,  e  provizoens  a  Sua  Mageílade,  lhe  parefcera  mi- 
llior  ,  e  mais  proveitto  da  fazenda  ,  ceder  e  trefpafíàr  no  Duque  Dom 
Theodozio  noíTò  Senhor  todos  os  dittos  cento  e  cu  tenta  e  hum  mil  e 

fette  lentos  e  fefenta  e  fette  reis  de  juro  ,  entendendo  que  cfia  o  paga- 
mento das  dividas  do  monte  mais  certo  ,  e  mais  fácil ,  cm  Sua  Excel- 

lencia por  elta  via  ,  e  que  ficam  todos  os  dittos  Senhores  feos  filhes  , 
pello  modo  que  ditto  lie  ,  bem  emtregues  e  làtisfieitcs  do  que  lhe  per- 
temeia  haver,  afim  da  valia  como  dos  redittos  do  ditto  juro  ;  e  logo 
pellos  dittos  Senhores  D.Duarte,  e  Dona  Seraffina  ,  e  outro  fim  pel- 

lo ditto  Belchior  Rodrigues  Procurador  do  Senhor  D.  Alexandre ,  foi 
ditto  que  emtemdiam  fer  afim  bem,  e  proveitto  de  todos,  eque  da- 
vaó  feu  concentimento  a  cite  comtrato  ,  e  compoziçaó  ,  e  Sua  Alteza 
o  deu  em  feu  nome  delles  ,  como  feu  Curador ,  e  como  tuttor  que  hé 
do  ditto  Senhor  D.  Fellipe  feu  filho  ,  na  melhor  forma  que  em  direi- 

to fe  requere ,  e  o  pode  fazer ;  e  por  a  tudo  eílar  prezente  Belchior 
Mendes,  Juis  dosOrfaons  nefta  Villa ,  lhcrequereo  logo  ahi  o  lecen- 
ciado  Arcádio  de  Andrade,  em  nome  de  Sua  Alteza  ,  e  dos  Senhores, 
que  por  íi ,  e  feu  procurador ,  prezentes  eílavao  ,  que  dcíFc  a  tudo  feu 
concentimento,  e  Auttoridade  ,  e  o  ditto  Juis  por  eílar  baltan  temente 
imfoi  mado  do  negocio ,  e  ter  tomado  conhecimento  dellc  diífe  que 
em  tuJo  ,  e  por  tudo  ,  o  aprovava  ,  e  dava  licença  pêra  fe  fazer  o  ditto 
comeerto  e  que  emtrepunha  ,  como  logo  cmtrepos  o  íeu  Decretto  e 
autoridade  ordinária,  e  mandava  que  fe  cumpriííe  ,  e  guardaíTe  pera 
fempre ,  fendo  afeittado ,  e  concentido  ,  pello  Duque  noííò  Senhor  e 
por  Sua  Excellencia  foi  logo  ditto  que  aceittava ,  c  confentia  e  hera 

contente 
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contente  de  haver  os  dittos  cento  e  oitenta  e  hum  mil  e  fette  fehtòS  e 
fefenta  e  íette  reis,  e  dar  e  pagar  por  elles  a  fazenda  do  Duque  feu  Paj 
e  aos  acredores  delia,  os  dittos  dous  contos  nove  centos  e  outo  ir.il  e 
duzentos  fettenta  e  dous  reis  em  dinheiro  de  contado  ,  e  de  dar  outro 
fim  e  pagar  aa  dittsí  fazenda  e  aos  acredores  delia  ,  osredittos  que  por 
fuás  procuraçoens    fe  arrecadacem    dos  dittos  cento  e  outenta   e  hum 
rr.il  fette  lentos  fefenta  e  fete  reis  de  juro  ,  cada  anuo  em  quanto  Sua 
Excellencia  naô  começaíTe  a  pagar  o  preço  deite  juro  porque  começan- 
do-o  apagar,  hird  S.  Excellencia  vemeendo  peia  íi  livremente,  apar- 

te do  ditto  juro,  que  apiedo  de  dezafeis  por  milhar  juftamente   rei- 
ponder  ao  dinheiro  ,  que  tiver  pago  ,  e  acabando  de  pagar  todos  os 
dittos  dous  contos  nove  centos  e  outo  mil  duzentos  fe tenta  e  dous 

rus  do  principal  ,  naó  pagará  mais  remdimcnto  algum  do  ditto  juro, 
e ficarão  os  redittos  delle  imteira  e  livremente,  e  fua  fazenda  ,  tudo 
di  maneira  que  atras  fi ca  declarado  ,  pêra  a  Senhora  Dona  Catherina 
n  ofTa  Senhora  ,  e  em  teílemunho  de  verdade  afim  o  outorgarão  ,  e  man- 

darão fazer  diíio  efta  publica  eferiptura  que  ílipullaraó  ,  e  secittaraô , 
e  prometteíaô  cumprir  e  manter  como  nella  fé  comtem  ;  e  eu  Tabal- 
liao  ,  como  peilba  publica  íiipullante  ,  e  aceitíante ,  a  aceittei,  e  eíh- 
pullei  em  nome  dos  abzentes  ,  a  que  toquar  pode  ,  pêra  o  que  tudo 
ter  e  cumprir  e  manter  a  ditta  Senhora  ,  e  os  dittos  Senhores  feos  fi- 

lhos ,  e  o  ditto  Belchior  Rodrigues  em  nome  do  Senhor  D.  Alexandre, 
por  virtude  da  procuração  que  abaixo  vai  tresladada ,  obrigarão  os  bens 
e  rendas  da  fazenda  do  Duque  D.  João  ,  que  haja  gloria  ,  e  expecial- 
rr.ente  os  dittos  cento  outenta  e  hum  mil  fete  centos  fetenta  e  íette  reis 

de  juro  ;  com  declaração  ,  que  a  geral  obrigação  ,  naó  derrogue  a  ef- 
pecial ,  nem    pcllo  contrario  ;  e  o  Duque  noílb  Senhor  obrigou  a  tudo 
o  promettido  ,  e  obrigado  por  fua  parte  ,  todos  os  feos  bems ,  e  ren- 

das ,  e  mandarão  que  fe  ajunte  hum  treslado  ,  aosauttos  das  dittas  par- 
tilhas da  fazenda  do  ditto  Duque  que  Deos  tem  ,  pêra  confiar  por  elle 

núhs  em  todo  tempo,  do  conteúdo  nefte  eftromento,  em  que  todos 
aíignaram  ,  com  o  ditto  Juis  ,  e  o  treslado  da  procuração  do  Senhor  D. 
Alexandre ,  he  o  feguinte  :  Dom  Alexandre  filho  do  Duque  meu  Se- 

nhor e  Pai  e  da  Senhora  D.  Catherina  ,  por  efte  dou  poder  a  Belchior 
Rodrigues  Commendador  da  Commenda   de  Sam  Romaó  da  Villa  de 
Monçarás  ,  eferivaõ  da  fazenda  do  Duque  meu  Senhor  pêra  que  por 
mim  ,  e  em  meu  nome  ,  poíTa  concentir  ,  e  afinar  na  eferiptura  que  fe 
fizer ,  dos  cento  e  outenta  e  hum  mil  fette  fentos  fefenta  e  fette  reis  de 
juro  ,  que  Sua  Alteza  ,  cede  e  trefpaíTa  no  Duque  meu  Senhor  ,  dos 
íinco  contos ,  de  que  Sua  Mageftade  ícs  merce ,  ao  Duque  meu  Senhor 
e  Pai  que  Deos  tem   pêra  fattisfazer  fuás  dividas ,  e  na  que  Sua  Excel- 

lencia hora  fizer  ,  em  que  fe  obrigue  a  pagar  dous  contos  nove  cen- 
tos e  outo  mil  e  duzentos  fetenta  e  dous  reis  que  valle  o  ditto  juro  , 

a  rezaó  de  dezaceis  por  milhar  pêra  pagamento  das  dittas  dividas;  e  o 
que  por  elle  feito  haverei  por  firme  ,   e  valliozo  ,    fob  obrigação  de 
meos  bems  ,  e  rendas  ;  e  peílb  a  Senhora  D.  Catherina  ,  minha  Senho- 

ra que  como  meu  Curador ,  dé  a  ifto  leu  concentimento  ;  cm  Évora 
a  outo  de  Novembro  de  1593  ann<>s-        D.  ALEXANDRE. 

A  qual 



49  6      ̂ Provas  do  Lh.  VI.  da  Hiftoria  Çenealogica 
A  qual  procuração  eftava  afinada  do  final  do  Senhor  D.  Alexandre ,  o 
qual  eu  Taballiaõ  conheço  muito  bem  ,  e  afim  o  certifico  e  fica  em 
meu  poder  e  a  ella  me  reporto  em  todo.  E  foram  prezentes  por  tef- 
temunhas  ao  fazer  outorgar  ,  e  afinar  ,  defta  efcriptura  ,  o  Leccmciado 
Domingos  Alvercs  Leitte ,  Dezembargador  da  Caza  do  Duque  noífo 
Senhor,  ejoaó  de  Lemos,  Commendador  da  Ordem  denodo  Senhor 
Jezu  Chrifto  ,  e  Rodrigo  Rodrigues  feu  Secretario  ,  António  Cordei- 

ro Taballiaõ  que  o  eícrevi ,  e  eu  António  Cordeiro ,  Taballiam  do  Pu- 
blico ,  Judicial  nefta  Villa  Viftbza,  e  feu  termo  pello  Duque  noílb  Se- 
nhor ,  que  efta  efcriptura  fiz ,  e  nottei  no  meu  livro  de  nottas ,  aon- 

de fica  outorgada  ,  e  afinada  pellos  Senhores  partes  ,  e  teftemunhas , 
do  qual  o  fis  tresladar  ,  comcertei ,  fob  eícrevi  e  afinei ,  de  meu  publi- 

co íinal ,  António  Cordeiro  publico  Taballiam. 

Efcriptura  da  compra  da  Amettade  das  cazas  que  foram  da  Duque- 
za  Dona  jfoamza ,  que  o  Duque  fes  ao  Mofteiro  das  Chagas 

defta  Villa. 

Saibam  quantos  efta  Carta  de  pura  vemda  virem  que  no  Anuo 
do  nacimento  de  noífo  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  oi- 

tenta e  féis  Annos  aos  vinte  e  fette  dias  do  mes  de  Junho  1  do  ditto 

Anno,  em  Villa  Viçoza  no  locutório  do  Mofteiro  das  Chagas,  da  Or- 
dem de  Santa  Clara  ,  citto  nefta  ditta  Villa  ,  eftandò  ahi  prezentes  a 

Senhora  Dona  Vicencia  AbadeíTa  do  ditto  mofteiro,  e  bem  afim  a  Se- 
nhora Soror  Guimar  da  Infulla  vigaria  e  Sor  Maria  das  Chagas ,  e  Sor 

Joanna  da  Trindade  ,  e  Sor  Maria  de  Bell  :m  e  Sor  Antónia  de  Pádua, 
e  Sor  Lionor  de  Santo  André  ,  todas  âiícretas  do  ditto  Comvento  jun- 

tas ,  e chamadas  ,  por  fom  de  campa  tangida,  fegundo  íeu  coftume, 
ouvidas  e  naó  viftas ,  por  mim  notário  ,  logo  por  todas  ellas  foi  rnof- 
trado  ,  a  mim  notário  huma  patente  do  Padre  frei  Belchior  Favacho , 
Miniftro  Provincial  da  Provincia  dos  Algarves  ,  da  qual  o  treslado  he 
o  feguinte.  Frei  Melchior  Favacho  ,  Miniftro  Provincial  da  Provin- 

cia dos  Algarves  ,  dos  frades  menores  da  Regular  Obfervancia  ,  aos 
que  efta  Patente  virem  ,  faude  e  Pas  em  o  Senhor  &c.  faço  faber  que 
a  Madre  Abadeça  ,  e  Madres  do  noífo  Comvento  dr.s  Chagas  de  Villa 
Viííoza  ,  me  differaó ,  que  ellas  tinhaó  na  ditta  Villa  amettade  de  hu- 
mas  cazas ,  que  o  ditto  Comvento  herdou  por  fallecimento  da  Senho- 

ra Duqueza  D.  Joanna  ,  as  quaes  queriaõ  hora  vcmder  ,  por  terem  mui- 
ta neícecidade  do  dinheiro  delias  pêra  pagarem  dividas  muito  antiguas 

e  de  grande  obrigação  do  Comvento  o  que  naó  podiam  pagar  íenaõ 
vendendo  alguma  propriedade ,  por  as  rendas  do  mofteiro  ferem  mui- 

to poucas,  eque  emtendiaõ  delpois  de  o  teintarem  por  vezes,  que  he- 
ra proveitto  do  Mofteiro  vemderem  as  dittas  cazas,  por  lhe  remderem 

pouco,  e  terem  neceflidade  de  muita  fabrica,  pera  fe  fuftemtarcm,  e 
repairarem  pidimdome  que  lhe  deífe  licença  e  minha  Auttoridade,  pe- 

ra as  vemderem  a  quem  lhas  quizeífc  comprar  \  pello  que  tomei  de  to- 
do o  fobreditto  i m formação  ,  e  por  achar  que  o  ditto  Comvento  tem 

neícecidade  de  vender  as  dittas  cazas  e  reícebe  diílb  preveitto  ,  por efta 
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eira  prezentc  pattente  dou  licença  no  melhor  modo  que  em  direito  Fe 
requcre  as  dittas  Abadeça  e  Madres  ,  pêra  que  poílaõ  vemder  as  dit- 
tas  cnzas ,  aa  peíToa  com  quem  fe  concertarem  ,  e  pello  preço  que  lhes 
bem  parefcer ;   dada  em  Évora  fob  meu  linal  e  fello  major  de  meo  o£- 
íicio  a  três  de  Outubro  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  quatro  annos  , 
e  tresladada  afim  a  ditta  Patente  que  eftava  afinada  pello  ditto  Padre 
Miniftro  e  feilada  com  o  fello  de  fera  branca  ,  logo  pellas  dittas  Senho- 

ras Abadefa ,  vigaria  e  diferettas  foi  ditto  que  fazendofíe  Partilha  da 
fazenda  que  ficou   por  fallecimento  da  Duqueza  D.  Joanna  que  Deos 
tem ,  o  ditto  Convento  herdara  ,  per  relpeito  delia  ditta  Senhora  D. 
Vicencia  ,  e  D.  Maria  das  Chagas  fua  Irman  por  ambas  ferem  freiras 
profeças  no  ditto  Moíleiro  ,  e  filhas  da  ditta  Senhora  Duqueza  ,  o  que 
direitamente  coube  ás  fuás  íigittimas ,  em  que  entrou  amettade  ,  de  to- 

do o  afento  das  cazas  principaes  em  que  Sua  Senhoria  viveo  com  fuás 
anexas,  epretenças,  as  quaes  hora  eítaó  miftiquas ,  e  por  partir  com 
outra  amettade  delias,  que  coube  alegittima  do  Senhor  Dom  Flugen- 
cio  leu  Jrmaó ,  que  Deos  tem  ,  e  partem  todas ,  com  o  Terreiro  do 
Paço  do  Duque  noíTo  Senhor,  e  com  as  Freiras,  e  rua  dos  Fidalgos, 
e  as  eílrebarias  das  dittas  cazas  partem  com  a  porta  da  Feira  ,  que  vai 
pêra  a  rua  dos  Fidalgos ;  e  aliem  da  ditta  porta  da  Feira  ,  eítaó  duas 
cazas  por  baxo  ,  e  duas  por  fima ,  que  também  fam  prettença ,  e  ane- 
chas  das  dittas  cazas  principaes  ,  em  que  o  ditto  Comvento   também 
tem  amettade  ,  e  eftas    duas  cazas   pequenas  partem  com  a  porta  da 
Feira ,  e  rua  dos  Fidalgos ,  e  por  detrás  com  as  freiras  ,  e  quintal  das 
cazas  de  Maria  Mendes  ,  molher  que  foi  de  António  de  Govea  ,  e  com 
outras  comfrontaçoens  ,  com  que  de  direito  devem  de  partir  e  comfron- 
tar  ;  dizendo  mais  que  a  ditta  amettade  das  cazas  com  todo  feu  acen- 

to anexas  e  prettenças  foi  avalliada  em  quinhentos  e  vinte  mil  reis,  e 
em  tanto  foi  dada  ao  ditto  Comvento  ,  e  que  ellas ,  pellas  rezoens  de- 

claradas na  ditta  patente,  do  Padre  Miniftro,  e  com  fua  licença  e  Au- 
toridade ,   ajuntandoífe  pêra  iíTo  primeiro  em  Capitullo  ,  e  tendo  os 

trattados  neíeçarios  ,    tinhaõ  alentado  de  vemder  ,    como  de  effeitto 
porefta  eferiptura,  diíleraõ  que  vendiaó  ,  evemderaó  a  ditta  amettade 
de  todo  o  ditto  afento  de  cazas  ,  com  todas  fuás  anexas  e  pretenças  ao 
Duque  noílb  Senhor  pêra  elle  e  pêra  todos  feos  herdeiros  e  luceçores 
deite  dia  pêra  todo  fempre  ,  por  preíTo  ferto  e  quantia  dos  dittos  qui- 

nhentos e  vinte  mil  reis  em  que   foraó  avalliadas  ,  e  lhe  foraó  dadas 
em  partilha  ,  do  qual  preíTo  ,  e  quantia  diferam  que  tinhaõ  em  feu  po- 

der hum  mandado  àz  Sua  Éxcellencia ,  pello  qual  lhe  mandava  pagar 
em  Loppo  Vais  de  Almeida  Thezoureiro  de  fua  Caza  a  conta  da  qual 
provizaó  o  ditto  Loppo  Vaás  de  Almeida  ,  lhe  emtregou  logo  ahi  pe- 

rante mim  notário  e  teítemunhas  adiante  nomeadas,  duzentos  mil  reis 
em  dinheiro  de  contado  ,  moeda  de  prata  corrente  neíle  Reino,  de  féis 

íextis  ao  rea!  ,   os  quaes  duzentos  mil  reis    logo  ahi  recebeo  P^ernaó Vaas  de  Siqueira ,  morador  nefta  Villa  peia  a  ditta  Senhora  AbadeíTa, 
e  madres  diferettas  dizerem  lhe  davao  como  de  eífeitto  deram  poder 

peia  iíTo  ,  em  nome  do  ditto  Comvento  ,  e  pêra  afinar  nefta  eferiptu- 
ra ,  como  no  conhecimento  que  ade  fazer  nas  coftas  do  ditto  manda- 

Tom.  IV.  Rrr  do 
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do  de  Sua  Excellencia  ,  e  quanto  aos  trezentos  e  vinte  mil  reis  que  fal- 

tam pêra  inteiro  pagamento  do  ditto  preço ,  diferam  que  tinham  con- 
certado com  Sua  Excellencia  que  lhes  mandava  com  erleito  pagar ,  e 

emtregar  dentro  de  dous  annos.     S.  Cento  e  feíenta  mil  reis  atte  dia 
deS.  Joaó  Baptiíla  do  anno  que  vem  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e 
fette  ,  e  os  outros  cento  e  feíenta  mil  reis  ,  até  o  mefmo  dia  de  Saõ 
Joaõ  do  anno  feguinte  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  outo  \  e  que 
ellas  heraó  contentes  que  o  ditto  Fernão  Vâs  poda  nos  dittos  tempos, 
receber  do  ditto  Loppo  Vás  de  Almeida  ou  de  quem  Sua  Excellencia 
ordenar  todo  o  dinheiro  em  nome  do  ditto  Gomvento  ,  e  afinar  aonde 

cumprir ,  e  em  quaefquer  conhecimentos  delles  •,  dizemdo  mais  ,  que  os 
dittos  duzentos  mil  reis  que  agora  fe  pagaráó ,  davam ,  logo  como  de 
effcito  deram  imteira  quitação  deite  dia  pêra  todo  fempre  a  Sua  Ex- 

cellencia e  a  feos  herdeiros  e  fuceçores  ,  e  que  dagora  pêra  entaó  ,  e 
de  entaô  pêra  agora ,  lhe  dam  outro  ílm  a  mefma  quitação  dos  dittos 
trezentos  mil  reis  que  lhe  fica  devemdo  femdo  pagos  e  emtregues  ao 
ditto  Fernam  Vaás,  por  conhecimentos  afinados  porelle,  e  feittos  pel- 
lo  efcrivaó  do  Thezouro  de  Sua  Excellencia  ,  que  hora  he  ,  ou  pel- 
lo  tempo  em  diante  for  ,  os  quaes  querem  que  tenhaó  taó  imteira  fcr- 
fa  e  vigor  como  efta  publica  efcriptura  ,  e  que  Sua  Excellencia  nem 
feos  fubceçores,  naó  fejam  em  tempo  algum  obrigados  a  juftificar  nem 
provar  que  o  ditto  dinheiro  ,  e  prelfo  ,  fe  comverteo  em  uzo ,  e  util- 
lidade  do  ditto  Comvento ,  por  quanto  ellas  o  mandaram  entregar  ao 
ditto  Fernam  Vaás ,  em  pagamento  ,  e  fatisfaçaô  de  dividas  mui  anti- 
guas  que  lhe  devem  ,  comíòrme  a  ditía  Pattente  do  Padre  Miniftro ; 
pello  que  diferaó  que  cediaó  ,  e  trefpaçavaó  no  ditto  Senhor ,  todo  o 
direito  ,  e  auçaõ  ,  e  poíTe  que  tem  no  ditto  afento  de  cazas  ,  com  to- 

das luas  pretenças  ,  e  anexas  ,  e  tudo  dimittiaõ  e  tiravaó  do  ditto  Con- 
vento j  pêra  que  Sua  Excellencia  e  feos  herdeiros ,  tudo  tenhaó  ,  e  ha- 

jam deite  dia  pêra  todo  fempre ,  e  o  logrem  e  pefuhaó  ,  de  tudo  ,  fa- 
cão como  de  couza  lua ,  que  heé ,  por  bem  defte  Contratto  ,  e  ham 

por  bem  que  poííá  mandar  tomar  a  pode  real ,  e  corporal ,  quando  e 
por  quem  quizer ,  com  Autoridade  de  JuftiíTa  ,  e  fem  ella ;  e  que  pê- 

ra mais  abaítança  ellas  ,  em  nome  do  dit^o  Comvento  ,  fe  comílituhiam 
peííuhir  ,  todo  o  fobreditto ,  de  hoje  em  diante  em  nome  do  ditto  Se- 

nhor como  fuás  íimplices  imquillinas  ,  dizendo  mais  que  promettiaó 
de  deíienider ,  ter,  e  manter  a  Sua  Excellencia,  e  a  feos  herdeiros,  na 
poíTe  direitto  ,  e  fenhorio  ,  da  ameltade  de  todo  o  ditto  afento  c  fuás 
pretenças ,  e  anexas ,  e  de  lho  fazer  a  todo  o  tempo  bom  ,  livre  ,  e 
izento  ,  dizimo  aDeos ,  naó  obrigado  a  couza  alguma  ,  porque  por  tal 
o  vemdem  ,  e  naó  o  podendo  afim  fazer  ,  lhe  tornarão,  e  reítittuiraó 
todo  o  ditto  preíTo ,  de  quinhentos  e  vinte  mil  reis  ,  ou  aparte  delic 
que  ao  tal  tempo  tiverem  recebido  e  a  fiza  ,  e  tudo  em  dobro  ,  em  no- 

me depena  eintereííe  ,  a  qual  pena  levada  ou  naó  toda  via  eíhi  efcrip- 
tura ficara  em  fua  força  c  vigor  ;  dizendo  mais  que  pêra  todo  o  fo- 

breditto fe  dezaíForavaó  ,  de  Juizes  de  feu  foro  ,  e  fÇomçeryadores  da 
Ordem  ,  c  do  ditto  Comvento  afim  gerais   como  pariicul lares  ,   e  fe 
obrigavam  a  refponder  íobre  qualquer  duvida  ,  ou  dependência  Hqffe contralto , 
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contratto  ,  perante  as  Juftiçns  ecíeziafticas  da  Cidade  de  Braga ,  ou  da 
Cidade  de  Miranda  ,  ou  onde  Sua  Excellencia  ou  feos  herdeiros ,  as 
quizerem  demandar  ;  e  que  com  o  mefmo  dezafibramento  ,  e  obriga- 

ção ,  obrigavaó  ,  como  de  eíteito  obrigarão  ,  todos  os  bems  ,  e  rendas 
do  ditto  Comvento  e  expecialmente  a  ditta  amettade  de  afento  de  ca- 
zas  ,  com  íuas  annexas  e  prettenças  ,  e  bem  aíim  a  Herdade  da  Fompa- 
na  ,  que  eftá  nos  termos  das  Vi  lias  de  Borba  ,  e  Eítremós  ,  e  a  Herda- 

de da  Fançoa,  que  eftá  no  termo  da  ditta  Villa  de  Extremos  ,  que  fam 
ambas  do  ditto  Comvento  ,  pêra  terem  e  manterem  e  cumprirem  tudo, 
o  que  nefta  eferiptura  tem  promettido  ,  e  a  que  fe  tem  obrigado ,  con- 

tra a  qual  difleram  que  naõ  viriam  em  tempo  algum ,  por  fi  nem  por 
outrem  ,  em  Juizo  nem  fora  delle ,  ibb  pena  de  quinhentos  cruzados 
de  ouro  ,  osquaes  pagaráô ,  eemtregaráó  apeíToa,  que  Sua  Excejlen- 
cia ,  ou  feos  herdeiros  ,  pêra  iílb  nomearem  ,  fem  mais  fiança ,  nem 
abonaram ,  por  quanto  de  agora  pêra  entam  e  de  entaó  pêra  agora  a 
ham  por  abonada  ;  e  naõ  feraõ  ouvidas  com  nenhuma  auçaó  nem  em* 
bargos ,  nem  couza  que  por  íi  allegar  poíTaõ  ,  atte  realmente ,  e  com 
efeitto  lhe  darem  ,  e  pagarem  a  ditta  pena  ,  de  quinhentos  cruzados  ,  e 
ift©  com  declaração  que  fe  efta  pena  levada ,  ou  naõ  ,  efte  contratto 
fique  em  fua  forfa  e  vigor  ;  outro  fim  com  declaraíTam  ,  que  a  obriga- 

ção geral  dos  bems  ,  naõ  derrogue  a  particullar ,  riem  pello  contrario*, 
e  em  teftemunho  de  verdade ,  afíirn  a  outrogaraó ,  e  diíio  mandaram  fa- 

zer efte  eftromento ,  e  Carta  de  vemda ,  que  afinaram  ,  e  eu  nottario 
como  peíToa  publica  efíipullante  ,  eftipullei ,  eafeittei,  dasdittas  Se- 

nhoras, em  nome  deS.  Excellencia  e  das  mais  partes  Auzentes  ,  a  que 
poífa  tocar ,  femdo  a  iílb  prezentes  por  teftemunhas ,  Gafpar  Franco 
Criado  do  ditto  Senhor ,  e  Símaõ  Rodrigues ,  Cavouqueiro  ,  e  Antó- 

nio Fernandes ,  Muzico  de  Sua  Excellencia  ,  todos  moradores  jjneíta 
Villa  ,  e  logo  me  foi  aprezentada  huma  certidão  ,  das  íizas  deíla  ven- 

da ,  por  Gafpar  Franco  ,  Sollicitador  das  cauzas  de  Sua  Excellencia  ,  da 
qual  o  treslado  he  o  feguinte.  O  Lecenciado  Loppo  de  Abreu  Caílel- 
lo  Branco ,  Juis  de  fora  em  eíla  Villa  Viçoza  ,  pello  Duque  de  Bra- 

gança,  noíTo  Senhor,  porelRci  nofTo  Senhor  com  Alçada  ,  faço  faber 
que  no  livro  das  raizes  do  Anno  prezente ,  fe  comtem  hum  íttem  por- 

que coníla  o  ditto  Senhor ,  comprar  em  eíla  Villa  no  feu  terreiro  das 
íuas  cazas ,  aa  Senhora  AbadeíTa  do  Moíleiro  das  Chagas  deíla  Villa , 
amettade  das  cazas,  que  ficaram  por  fallecimento  da  Senhora  Duqueza 
Dona  Joarjia  ,  que  efbé  em  gloria,  miílicas,  e  por  partir,  porpreiro  e 
quantia  de  quinhentos  e  vinte  mil  reis  ;  parte  as  cazas  juntamente  don- 

de o  ditto  Senhor  compra  a  ditta  amettade,  com  a  rua  dos  Fidalgos  , 
afim  como  vem  pêra  o  terreiro  do  ditto  Senhor,  e  da  outra  parte, 
partem  com  as  freiras  deíla  Villa,  e  com  outros;  pagou  de  fiza ,  por 
comprar  a  peTòas  privilligiadas  ,  vinte  e  leis  mil  reis  ,  que  recebeo 
Diogo  L,oppes  Depozittario  deites  bems ,  de  que  fica  verba  no  livro 
por  mim  aflinada  com  o  ditto  Depozittario ,  e  Efcrivaó  ,  na  forma  do 
Regimento  ,  e  por  delle  me  fer  pedida  ,  lha  mandei  paliar  por  mim 
afinada  ,  e  pello  ditto  depozittario  a  vinte  e  fette  dias  domes  de  Ju- 

nho ,  Gafpar  Fernandes  Efcrivaó  das  Sizas  pello  ditto  Senhor  a  hs  , 
Tom.  IV.  Rrr  ii  anno 
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anno  de  mil  e  quinhentos  e  ou  tenta  e  féis.  Ao  Juis  quatro  reh  ;  com 
o  termo  trinta  e  quatro.  ;=}  Abreu,  ta  Diogo  Lopes.  t=  E  eu  Diogo 
Lopes  que  o  eferevi. 

Efcriptura  da  compra  da  outra  amettade  das  cazas  da  Duqueza 
Dona  Joanna* 

Saibam  quantos  eíta  Carta  depura  venda  virem  que  no  Anno  do 
Nafcimento  de  NoíTo  Senhor  Jezu  Chriíto  de  mil  e  quinhentos  e  no- 

venta annos  aos  nove  dias  do  mes  de  Fevereiro  do  ditto  anno  em  Vil- 

la  ViíToza  nas  pouzadas  do  Senhor  Lecenciado  Aítbnfo  de  Lucena,  De- 
zembargador  ,  e  Chanceller  da  Caza  do  ditto  Senhor  ,  eftando  elle  ahi 

ebem  Sim  Gafpar  de  Matos  Fialho  ,  Cavalleiro  fidalgo  da  Caza  de  el~ 
Rey  noíTo  Senhor ,  e  morador  no  termo  da  Villa  de  Guimaraens ,  e 

logo  por  elle  foi  aprezentado  a  mim  nottario  hum  publico  eftromen- 
to  de  Procuração  feitto  no  afento  da  Igreja  de  Saó  Joaô  de  Sarrafam 
termo  da  ditta  Villa  de  Guimaroins  ,  por  António  fragozo  Juzarte, 
publico  taballiao  das  nottas  da  ditta  Villa,  aos  vinte  e  nove  dias  do 
mes  de  Agofto  do  Anno  de  mil  e  quinhentos  e  outcnta  e  outo  ,  em 
que  foraó  teftemunhas  António  Martins  Machado  ,  Mercador  e  mora- 

dor na  ditta  Villa  ,  e  Domingos  Soares  ,  eílante  na  fregucfia  de  S.  João 
de  Serrafam  ,  pella  qual  comítava  ,  que  Sabinna  Antónia  fua  molher , 
fizera  e  ordenara  por  feu  Procurador  baílante  ao  ditto  Gafpar  de  Mat- 

tos feu  marido  pêra  vemder  a  parte  que  lhe  cabe  nas  cazas  que  fora6 
da  Duqueza  D.  Joanna  que  Deos  tem  ,  cittas  nefta  Villa  ViíToza  pel- 
lo  preíib  que  lhe  bem  parefeífe,  epera  refceber  o  preíTo  da  ditta  verti- 

da ,  e  dar  delle  quittaçao  e  obrigar  fua  fazenda  a  fegurança  da  dittá 
venda,  ea  fazer  boas  as  dittas  cazas  ,  e fazer  os  dezaíforamentos  e  mais 

obrigaçoens  ,  e  papeis  ,  que  lhe  forem  pedidos  ,  com  livre  e  geral  ad- 
miniítraíTam  ,  como  melhor  ,  e  mais  largamente  confta  do  ditto  eítro- 
mento  que  pareífera  fer  reconhecido  em  publico ,  por  António  Peixo- 

to Taballiao  do  Judicial  na  ditta  Villa  de  Guimaroins  ,  por  bem  do 

qual  eítromento,  e  poder,  logo  pello  ditto  Gafpar  de  Mattos  foi  dit- 
to ,  que  elle  tinha  ,  c  pcfuhia  amettade  de  as  dittas  cazas  ,  que  foraó 

da  Duqueza  D..  Joanna  ciítas  nefta  Villa  miltiquas ,  e  por  partir  com  o 
Duque  noílb  Senhor ,  que  houve  a  outra  amettade  ,  pella  comprar  ao 
Comvcnto  das  Chagas  deita  ditta  Villa,  asquaes  cazas  todas  juntamen- 

te partem  com  o  terreiro  dos  paços  de  Sua  Excellencia  ,  e  com  rua  dos 
fidalgos  ,  e  por  detrás  com  as  freiras  ,  e  com  outras  comirontaçeens 
com  que  dedireitto  devam  e  hajam  de  partir,  a  qual  amettade  de  cazas 
diíle  que  houvera  por  arremattaçam  que  delias  lhe  foi  rei t ta  por  huma 
íentença  que  houve  darellaçaó  delRey  iioUb  Senhor,  contra  a  fazen- 

da do  Senhor  D.  Flugencio  que  Deos  tem  ,  de  fervido  ,  que  lhe  de- 
via ;  dizendo  mais  que  elle  em  feu  nome  e  da  ditta  Sabinna  Antónia 

fua  molher  vemdia  ,  como  de  effeke  vendeo  ,  por  cite  publico  eítro- 
mento ,  toda  a  mettade  de  as  dittas  cazas  ,  afim  e  da  maneira  ,  que  lhe 

pertencem  ,  e  milhor  feomilhor  puder  fazer,  ao  Duque  nolfo  Senhor 
deite  dia  pêra  todo  fempre  por  preíib  c  quantia  de  quinhentos  e  vinte 

mil 



da  Cajá  T^eal  Tortugue^a.  501 

•mil  reis  com  declaração  que  da  parte  da  fiza  da  ditta  venda ,  que  per- 
tence a  elles  vemdedores,  fe  pagarão  des  mil  reis ,  por  conta  do  ditto 

Senhor ,  por  quanto  Sua  Excellencia  lhe  fes  mercê  de  o  haver  afim  por 
bem ,  e  o  mais  pagarão  elles  vendedores ,  ou  fe  lhe  abatterá  do  ditto 
prélio,  mandando  Sua  Excellencia  pagar  por  elles,  pello  qual  diíTe , 
que  vemdia  toda  a  amettade  de  as  dittas  cazas ,  como  ditto  he  ,  com 
leu  quintal ,  e  eílrebarias  ,  e  cazas  térreas ,  a  elles  anexas  ,  e  com  todas 
luas  pretendas  entradas  ,  fahidas  ,  ferventias ,  direittos ,  e  auçoins  ,  que 
por  refpcitto  delias  lhe  competem  ,  ou  por  qualquer  via  podem  com- 

petir ,  e  ifto  pello  ditto  prélio  ,  aíima  declarado ,  do  qual  outro  fim 
diffe  ,  que  fe  dava  inteiramente  por  pago  e  fattisfeito  per  eíla  manei- 

ra.    S.  porcento  edoze  mil  reis  que  ja  tem  emíi  refcebidos  ,  ecsto^- 
ma  aefta  conta,  osquaes  o  Duque  noííb  Senhor,  lhos  mandou  emprei- 

tar eftando  elle  Gafpar  de  Mattos  nefta  Villa  ,  de  que  fe  fes  hum  pu- 
blico eíhomento,  nanotta  deFranciíco  Cordeiro,  Taballiam  das  not- 

tas  delia  ,  os  quaes  cento  e  doze  mil  reis  ,  hora  toma  a  conta  deíle 
preííb  ,  como  ditto  heé.     Item  por  outo  mil  reis  mais   que  Sua  Ex- 

cellencia hora  lhe  mandou  pagar,  em  Nuno  Machado  Thezoureiro  da 
fua  Caza,  por  hum  feu  mandado  da  ditta  quantia,  regiílado  no  livro 
de  lua  fazenda  deite  prezente  anno  ,  a  folhas  duzentas  e  fette.     Item 
por  corenta  mil  reis  ,  que  Sua  Excellencia  lhe  mandou  pagar  em  Pêro 
San;va,  Thezoureiro  da  fua  Dizima  do  Pefcado  de  Lisboa,  por  outro 
mandado,  regiftado  no  ditto  livro  namefma  folha.     Item  por  cem  mi! 
reis  mais  que  o  ditto  Senhor  lhe  manda  pagar ,  atte  dia  de  Saó  Joaô 
defte  prezente  anno  ,  por  outro  feu  mandado  ,  pafçado   pêra  António 
de  Andrade  ,  feu  Almoxarife  na  Villa  de  Barcellos  ,  regiílado  no  ditto 
Livro  ,  as  dittas  folhas  duzentas  e  fette.     Item  por  duzentos  e  quoren- 
ta  e  quatro  mil  reis ,  que  mais  Sua  Excellencia  lhe  manda  outro  fim 
pagar ,  no  ditto  António  de  Andrade  ,  feu  Almoxarifte  ,  na  Villa  de 
Bracellos ,  pera  lhes  emtregar  no  mes  de  Fevereiro ,  do  anno  de  qui- 

nhentos e  noventa  edous,  por  outro  mandado  do  ditto  Senhor  regif- 
tado no  ditto  livro  ,  as  dittas  folhas.     Item  por  dezaífeis  mil  reis  mais 

que  o  ditto  Senhor  por  eiles  vemdedores  mandou  pagar,  da  parte  da 
íiza  que  lhes  cabia ,  a  alem  dos  des  mil  reis  de  que  lhe  fes  mercê  pera 
a  acabar  de  pagar  ,  como  atrás  he  declarado ,  o  que  tudo  junto  ,  tas 
em  foma  osdittos  quinhentos  e  vinte  mil  reis,  que  he  o  preço  delta 
venda  ,  do  qual  dhfc  T  o  ditto  Gafpar  de  Mattos  ,  que  fe  dava  inteira- 

mente por  piTgo  ,  c  fattisfeito,  pello  ditto  modo  ,  e  por  os  mandados  9 
que  tem  cm  feu  poder  ,  e  que  dava  deíle-  imteira  quktaçaó  a  Sua  Ex- 

cellencia y  e a  todos  feos  Herdeiros  defíe  dia  pera  todo  íempre,  e  ce- 
dia e  trefpa«Tava  r  como  de  eíFeitto  cedeo  ,  e  trefpaçou  no  ditto  Senhor 

todo  o  direito  ,  e  auçaó  ,  dominio  ,  poífc  y  e  fenhorio  qi;e  tem  na  dit- 
ta mettade  das  cazas  ,  e  quer  e  he  contente,  que  Sua  Exceilencia  poí- 

ià  mandar  tomar  poííe  real  ,  actual  ,  por  Autoridade  de  juítiíFa  ,  ou 
lem  ella ,  eque  pera  mais  abaftança.  fe  conítittuhia'  como  deeíYeitto  fe 
coiíítittuhio  y  pefuhillas  em  nome  de  Sua  Exceliencia   como  feu  finv 
pl  es  Collono  ,  elnquiliiiio  ,  dizendo  mais  que  vemdia  as  dittas  cazas y 

com  todas  as  fuás  pretenças  ?  por  livres  torras ,  izentas ,  c  naó  obriga- 

gadas 
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gadas  a  couza  nem  a  peíToa  alguma  ,  e  que  prometia  e  fe  obrigava  de  as 
fazer  boas  ,  ao  ditto  Senhor ,  e  a  feos  herdeiros  ,  por  ÍI  e  por  feos  her- 

deiros delles  vemdedores  e  os  tirar  a  pas  e  falvo  de  qualquer  duvida, 
ou  embargo  ,  que  íobre  ellas  lhe  íeja  poílo  ,  fob  pena  de  que  naó  o 
podendo  fazer  lhe  tornará  todo  o  ditto  prélio  ,  e  a  íiza  em  dobro  ,  com 
as  mais  perdas,  e  darmos,  eintereíles,  em  nome  depena  ,  a  qual  leva- 

da ,  ou  naõ ,  eíte  contracto  ficará  em  lua  foría  e  vigor ;  dizendo  mais 
que  para  tudo  ter  e  manter  obrigava,  como  de  efiei  to  obrigou  ,  todos 
íeos  bems  moves  ederais,  direitos,  e  haveres,  havidos,  e  por  haver, 
e  em  expecial  o  feu  Cazaí  de  Sam  Joaõ  de  Sarrafam  ,  citto  no  termo 
da  ditta  Villa  de  Guimaroins ,  com  declaração  que  a  expecial  hipotte- 
ca ,  naó  derroge  a  geral  ,  nem  pello  contrario  ,  dizendo  mais  que  fe 
dezaíFcravao  ,  elles  vemdedores  de  Juízos  de  feu  foro  ,  e  de  quaefquer 
outros  ,  que  por  privillegio  tenhaó  ou  poliam  ter ;  e  prometiam  ref- 
ponder  por  todo  o  conteúdo  nefta  eferiptura  ,  e  fuás  dependências  ,  pe- 

rante asJuftiíTas  delia  Villa  ViíToza  ,  ou  quaefquer  outras,  onde  o  dit- 
to Senhor  mandar  que  fejam  demandados,  e  em  fee  e  teftemunho  de 

verdade ,  afim  o  outorgaram  ,  e  diíTo  mandaram  fer  feito  efte  eftro- 
mento  de  pura  venda  ,  que  afinarão ,  e  eu  notário ,  como  peílba  pu- 

blica aceittante  ,  e  eftipullante  ,  eftipullei ,  e  aceittei  ,  dos  fobredittos, 
em  nome  do  ditto  Senhor  ,  e  das  mais  partes  Abzentes  a  que  poíTa  to- 

car ,  fenido  a  iílb  prezentes  por  teíremunhas  o  Lecenciado  Domingos 
Alvares  Leitte ,  Dezembargador  do  Duque  noílb  Senhor  ,  e  Gafpar 
Franco  feu  Ahnoxariffe  nefta  Viíla  ,  e  Álvaro  Gonçalves  rnoíFo  da  ef- 
trebaria  de  Sua  Excellencia,  e  a  certidão  da  fiza  deita  compra  vai  logo 
abaixo  treslladada ,  e  eu  Diogo  Lopes  que  o  eferevi.  O  Lecenciado 
António  Bottelho  Juis  de  fora  nefta  Villa  ViíToza  ,  pello  Duque  nof- 
fo  Senhor,  &c.  com  alçada  delRei  noífo  Senhor  ,  faço  faber  que  no 
livro  das  raizes  do  Ànno  prezente  adiante  declarado ,  fe  comtem  hum 
Item  ,  porque  confta  que  o  Duque  noífo  Senhor  comprou  nefta  Villa  a 
Gafpar  de  Mattos  Fialho  morador  em  Guimaroins ,  amettade  dascazas 
da  Senhora  Duqueza  Dona  Joanna  que  eftá  em  gloria  mifticas  e  por 
partir  afim  como  lhe  pertencem  ,  que  eftam  no  terreiro  do  Paço  do 
Duque  noífo  Senhor  por  preíTo  e  quantia  de  quinhentos  e  vinte  mil 
reis ,  e  partem  as  cazas  todas  juntas  de  huma  parte  com  as  freiras  defta 
Villa  ,  com  ferventia  das  Chagas  ,  e  com  outros  pagou  de  fiza ,  por  fer 
a  parte  de  fora,  corenta  e  três  mil  e  trezentos  e  trinta  c  três  reis  e 
dous  ceitis  ,  que  reíebeo  Eftcvam  Rodrigues  depozitario  dos  dittos 
bems  ,  de  que  fica  verba  no  livro  ,  alunada  por  mim  com  o  eícrivaõ  e 
depozitario ,  na  forma  do  regimento  ,  e  por  delle  me  fer  pedida ,  efta 
lhe  mandei  paliar  por  mim  afinada  ,  com  o  ditto  depozitario  a  fette 
dias  de  fevereiro.  Gafpar  Fernandes  eferivaó  das  fizas  por  elRei  nof- 

ib Senhor  a  fes  Anno  de  mil  e  quinhentos  e  noventa  A  nnes.  Ao  Juis 
quatro  reis  ,  com  o  livro  ,  trinta  e  féis  reis  Botelho.  Eftevaó  Rodri- 

gues ,  e  foraó  prezentes  a  tudo  as  dittas  teftemunhas  atras  nomeadas, 
e  eu  Diogo  Loppcs  o  eferevi. 

EJcriptura 
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Efcriptura  da  compra  do  Pinhal  que  foi  de  Cbrijiovao  de  Mcraes. 

Saibam  quantos  efta  Carta  de  pura  venda   virem  que  no  Anno 
do  nafcimento  de  nofíb  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  e  ou- 
tenta  e  fette  Annos  aos  vinte  três  dias  do  mes  de  Março  do  ditto  An- 

no ,  em  Villa  ViiToza  ,  no  Comvento  de  Santa  Crus  da  ditta  Villa  no 
lucottorio  das  Madres  do  ditto  Convento  ,    eftando  ahi  da  banda  de 
dentro  a  Madre  Lionor  Baptifta  Prioreza ,  e  a  Madre  Ignes  da  Crus  , 
Sub  Prioreza  ,  e  as  Madres  Lionor  da  Crus  e  Guirnar  de  Santo  Agoíli- 

nho e  Maria  de  Chriílo  e  Maria  da  Crus  ,  e  Lionor  das  Chagas  ,  e  Bea- 
tris  da  Anunciação  ,  e  Margarida  da  Afumpçaõ ,  e  Izabel  de  Jezus  ,  Dií- 
crettas  do  ditto  Comvento  ,  As  quaes  Prioreza  ,  e  Madres  ,  foram  afim 
juntas,  por  fom  de  Campa  tangida  íegundo  fea  virtuoíb  ,  e  louvado 
coftume  ,  ouvidas ,  e  naõ  viíras  de  mi  notário  ,  e  logo  por  ellas ,  foi 
aprezentado  a  mi  nottario  ,  perante  as  teftemunhas  adiante  nomeadas , 
Jiuma  Pattente  do  Reverendo  Padre  Frei  Chriílovaó  Corte  Pveal  Pro- 

vincial da  Ordem  de  Santo  Agoílinho  ,  de  que  o  treslado  de  verbo  ad 
iierbum ,  he  o  feguinte :  Frei  Chriftovaó   Corte  Real  ,  Provincial  da 
Ordem  de  Santo  Agoílinho  ,  defte  Pveino  de  Portugal ,  faço  faber  que 
a  Madre  Prioreza  ,  e  as  mais  Madres  \  do  noífo  Comvento  de  Santa 
Cruz  de  Villa  Villoza  ,  mediíferaó  que  ellas  tinhaó  junto  da  ditta  Vil- 

la hum  Pinhal ,  e  terras  de  Matto  ,  com  fuás  pretenças  ,  que  o  ditto 
Comvento  herdou  de  Chriftovaó  de  Morais  ,  por  refpeito  de  Leonor 
de  Jezus  fua  filha,  freira  piofeíia  nelle  o  que  tudo  hora  queriam  ven- 

der j  pêra   comprarem  algum  pam  de  renda  ,  e  que  defpois  de  o  tratta- 
rem  por  vezes  ,  entre  íi ,  acharão  9  e  emtenderaó  ,  que  hera  proveitto 
do  duro  Mofteiro,  vemderem  as  dittas  terras,  e  Pinhal ,   por  lhe  rem- 
der  muito  pouquo  ,  e  o  naô  poderem  guardar  e  fe  lhe  hir  cada  ves 
mais  deftruindo  ,  e  dannifícando  ;  pedimdome  ,  que  Ihedelfe  licença  ̂  
pêra  vemderem  as  dittas  couzas  ,  a  quem  lhas  quizer  comprar  ;  pello 
que  tomei  de  todo  o  fobreditto  informação  ,  e  por  achar  que  o  ditto 
Comvento  tem  nefcecidade  de  vender  o  ditto  Pinhal ,  e  terras  ,  com 
fuás  pretenças ,  e  refcebem  diílb  proveito ,  e  que  fam  nefta  parte  feit- 
tas  as  dilligencias  que  fe  requeriam  ,  comforme  as  noífas  Comílittui- 
çoen« ,  por  efta  pattente ,  dou  licença  a  ditta  Prioreza  e  Madres  no  me- 

lhor modo  ,  que  em  direito  fe  requere  e  pode  fer ,  pêra  qtic  pofíàin 
vemder  todo  o  fobreditto  ,  a  peífoa  com  quem  fe  concertarem  ,  e  pel- 

lo preíTò  que  bem  lhe  parecer  ,  dada  nefte  Convento  de  Santo  Agof- 
tinho  deVilia  Viflbza,  hoje  trinta  e  hum  dias  do  mes  de  Dezembro 
de  mil  e  quinhentos  contenta  e  fette  annos,  fob  meu  íinal  e  teJlo  de 
meu  orficio  ,   Frei  Chriftovaó  Corte  Real.  Provincial ,  e  treslladada  a 
ditta  Pattente  ,  que  fiquou  em  poder  de  Gafpar  Franco  ,   Criado  do 

Duqu?  nolíb  Senhor,  e  requerente  de  feos  negócios,  que  prezeiíie  ci- 
tava logo  p:lla  ditta  Prioreza  e  Madres  ,  foi  ditto  ,  que  ellas  ,  e  o  dit- 

to feu  Comvento  ,  pefuhiam  o  Pinhal  conteúdo  na  ditta  Pattente  com 
íiias  terras  de  Matto  ,  e  mais  pretenças  o  qual  Pinhal  eftá  nc  termo  da 

ditta  Villa  ,  c  parte  de  huma  banda  ,  com  a  Morta  de  Manoel  Dias ,  La- vrador , 
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vrador  ,  e  nella  morador  ,  e  com  terra  dos  herdeiros  de  Chriítovaó  de 
Morais  e  da  outra  banda  com  terra  da  Couttada  deita  Villa  ,  e  com  ou- 

tros com  que  de  direitto  deva ,  e  haja  de  partir  ,  e  que  ellas  eftavam 
contrattadas   pêra  haverem  de  vender  o  ditto  Pinhal  ao  Duque  Dom 
Theodozio ,  noílb  Senhor ,  pello  que  diilerao  perante  mim  Nottario, 
e  teítemunhas  ao  diante  eferiptas ,  que  ellas  Prioreza  ,  e  Madres,  por 
cite  publico  eílrornento  ,  vemdiam ,  como  de  efFeitto  vemderaó  o  dit- 

to Pinhal ,  com  fuás  terras  ,  €  pretenças  ,  emtradas  ,  e  fahidas  delle  ,  a 
Sua  Excellencia ,  pêra  que  o  haja  ,  e  pretença  a  lua  fazemda  ,  de  hoje 
pêra  fempre  ,  com  todos  os  direitos ,  e  auçoins  tocantes  ao  ditto  Pi- 

nhal ,  o  que  tudo  cediaó  e  trefpaçavaó  no  ditto  Senhor,  e  em  feos  her- 
deiros e  lúbeeçores,  pêra  o  ditto  Pinhal,  fazerem  como  decouza  fua 

própria ,  a  qual  venda  lhe  afim  faziam  por  preílb  e  quantia  de  duzen- 
tos mil  reis  ,  forros  pera  ellas  vemdedoras  ;  os  quaes  duzentos  mil  reis, 

preílb  do  ditto  Pinhal ,  a  ditta  Prioreza  ,  e  Madres  ,  receberão  logo  em 
dinheiro  de  contado  ,  da  maó  do  ditto  Gafpar  Franquo  perante  mim 
nottario,  e  teílemunhas  adiante  eferiptas ,  por  moedas  de  pratta  ,  cor- 

rentes nefte  Reino  ,  nas  quaes  dcfpois  de  por  ellas  contadas ,  diferaó 
haver  a  ditta  quantia  de  duzentos  mil  reis ,  porque  lhes  afim  vendiam 
o  ditto  Pinhal ,  por  recebidos ,  e  fe  ouveram  por  pagas  ,  e  emtregues 
delles ,  e  diferaó  davaó  como  de  efFeitto  deram  ,   por  efte  publico  ef- 
tromento  quittaçaò  dos  duzentos  mil  reis  a  Sua  Excellencia ,  e  ao  dit- 

to Gafpar  Franco  ,  que  lhos  emtregou ,  e  aos  ofilciaes  do  ditto  Senhor, 
por  cuja  ordem  lhos  mandaram  eiutregar  ,  e  pagar,  dizendo  mais  que 
de  hoje  pera  fempre  demittiam  de  fi  todo  o  direito,  eauçam,  domí- 

nio ,  poíTe,  eivei ,  e  nattnral ,  que  ellas  ,  e  o  ditto  Comvento  tinham , 
e  podiaó   ter   no  ditto   Pinhal  ,  e  tudo  trefpaçavam  no  ditto  Senhor 
Comprador ,  e  lhe  deram ,  e  otrogaraó  que  logo  por  fua  conta  poífa 
mandar  tomar  a  poíTe  do  ditto  Pinhal  como  lheparefcer  ,  por  Auttori- 
dade  de  Juftiça  ,  ou  fem  ella  ,.  e  tomada  ,  ou  naó  tomada  ,  a  ditta  pof- 
fe,  ellas  por  efee  publico  Eílrornento  a  haviam  por  dada,  efecomítit- 
tuhiam  por  ccilonas ,  elmquillinas  delle  ,  em  norne  do  ditto  Senhor, 
e  o  peííuhiam  em  feu  nome  ,  e  prometteram  ,  e  fe  obrigaram  de  em 
tempo  algum  ellas,  e  o  ditto  feu  Comvento,  e  a  fubceçoras  delle, 
naó  viriam  contra  efte  Contrato  de  venda  ;  e  que  acontecendo  mover- 
ce  alguma  demanda ,  entre  o  ditto  Comvento  ,  e  Sua  Excellencia  ou 
feos  fubceçores ,  pcííuhidores  do  ditto  Pinhal ,  que  o  ditto  Comvento, 
e  as  Madres  delle  naó  fejam  ouvidas  emjuizo,  por  rezam  do  ditto  Pi- 

nhal com  os  dittos. Senhores ,  e  peíluhidores  ,  fem  primeiro  depozitta- 
rem  primeiro ,  realmente ,  e  com  efFeitto  ,  em  poder  do  Thezoureiro 
de  Sua  Excellencia  ou  de  quem  elle  ordenar ,  os  dittos  duzentos  mil 
reis  ,  fem  o  ditto  Thezoureiro ,  ou  peífoa  cm  cuja  maó  fe  f  zer  o  ditto 
depozito ,  dar  a  clles  fiança  porque  de  agora  pera  entam  ,  os  ha  por 
abonnados  ,  pera  o  ditto  eifeito ,  e  em  quanto  naó  fizerem  o  ditto  de- 
pozitto  com  efFeitto,  fera  denegado  a  ellas  Madres  ,  c  leu  Comvento, 
toda  a  Audiência  c  aucam  ,  e  em  teíFemunho  de  verdade,  aíim  o  ou- 
trogaram ,  e  mandarão  fer  ícitto  eítc   eílrornento  ,  que  aíinaram   por 
luas  maons ,  e  eu  Nottario  ,  como  peífoa  publica  ,  afeittante  ,  c  eíU- 

pullante 
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pullante  afeittei ,  e  eftipullei ,  das  fobrcdittas  Madres  ,  em  nome  do 
ditto  Senhor,  e  das  mais  partes  a  que  polia  toquar;  e  aprezemt  ou  lo- 

go o  ditto  Gaipar  Franquo  huma  Certidão  da  íiza  que  delia  venda  fe 
pagou ,  a  qual  o  treslado  he  o  feguinte.  António  Cordeiro  ,  Cavallci- 
ro  ridalgo  Vereador  mais  velho ,  Juis  pella  ordenaífam  em  efta  Villa 
Viífoza  ,  pello  Duque  noílb  Senhor ,  Faço  faber  ,  que  no  livro  das 
raízes  do  Anno  prezente  ao  diante  declarado  ,  fe  contem  hum  Item 
porque  confta  o  Duque  noílb  Senhor ,  comprou  no  termo  deita  Villa, 
as  freiras  do  Comvento  de  Santa  Crus  ,  hum  Serrado ,  e  Pinhal ,  que 
eftá  no  íeímo  de  Sam  Francifco  o  velho,  por  preífo  ,  e  quantia  de  du- 

zentos mil  reis  ;  e  parte  a  ditta  propriedade  ,  que  lhe  afim  comprou  de 
huma  parte  com  horta  de  Manoel  Dias,  e  com  terra  dos  Herdeiros  de 
Chriftovam  de  Morais ,  e  com  terra  da  Couttada  ,  e  com  outros ;  pagou 
de  íiza  ,  por  comprar  a  pellbas  Privilligiadas ,  des  mil  reis  que  recebeo 
Eftevam  Rodrigues  ,  depozitario  deites  bems ,  de  que  fica  verba  no 
livro  por  mim  afinada ,  como  depozitario ,  e  efcrivaó  na  forma  do  re- 

gimento ,  e  por  dello  me  fer  efta  pidida  lha  mandei  pafçar  por  mim 
afinada  com  o  ditto  depozittario  ,  a  vinte  hum  dias  de  Março,  Gaipar 
Fernandes  efcrivam  dasSizas  ,  por  elRei  noífo  Senhor  a  fes  ,  Anno  do 
nafcimento  de  noílb  Senhor  Jezus  Chrifto  de  mil  e  quinhentos  fetten- 
ta  e  fette  Annos.  Cordeiro.  E  diíTeram  mais  a  ditta  Prioreza  e  Ma- 

dres que  por  quanto  ellas  vemdiaó  o  ditto  Pinhal ,  a  Sua  Excellencia 
comforme  a  pattente ,  e  licença  ,  que  tinhaó  do  feu  Provincial  pêra 
com  o  preíTo  e  dinheiro  delle  ,  que  faó  os  dittos  duzentos  mil  reis, 
comprarem  algum  Pam  de  renda ,  o  que  tinhaó  ja  comtrattado  fazer , 
e  comprar  ;  que  ellas  ,  por  efte  publico  Eftromento ,  fe  obrigavam  a 
dar  a  S.  Excellencia  a  efcriptura  ,  porque  afim  comprarão  o  ditto  Pam 
de  renda,  pêra  conftar  de  que  com  o  ditto  dinheiro  o  comprarão,  e 
obrigarão  as  dittas  Madres  ,  todos  os  bems  do  ditto  Comvento  a  faze- 

rem boa  e  de  pás  ,  efta  vemda  ,  o  que  tudo  eu  notário  alentei  em  no- 
me de  S.  Excellencia  ,  e  dos  mais  auzentes,  a  que  toquar  poda,  como 

ditto  he  ,  fendo  a  tudo  prezcntes  por  teílemunhas ,  Francifco  Cordei- 
ro ,  Taballiaó  de  nottas  em  efta  Villa  ,  e  Maneei  Vâs  ,  Criado  do  dit- 
to Senhor,  e  António  dePinna,  morador  em  Eftremos  cftando  em  ef- 
ta Villa  Viííbza,  e  Eu  Diogo  Loppes  ,  publico  nottario  ,  porAutto- 

r idade  Real  ,  em  todas  as  couzas  tocantes  ao  Duque  noíío  Senhor, 
cue  eito  efjrevj  ,  e  em  meu  livro  de  nottas  tomey  ,  e  delle  efío  terei , 
e  com  o  ditio  livro  concertei ,  e  aqui  de  meu  publico  íinal  afinei ,  que 
tai  ne. 

Certidão  porque  confta  a  ditta  Ahbadefja  e  Freiras  ,  comprarão  Pam 
de  Renda  com  o  dinheiro  porque  vemderao  o  ditto  Pinhal. 

Certiffiquo  e  faço  fee  cu  Francifco  Cordeiro  ,  publico  tabaliaó 
de  nottas  nefta  Villa  Viííbza  ,  e  feu  termo ,  pello  Duque  de  Bragança 
&c.  nolub  Senhor ,  que  he  verdade ,  que  em  meu  poder  ,  no  livro  de 
minhas  nottas  que  ferve  efte  Anno  prezente  deoutenta  e  fette  annos, 
aos  vinte  e  três  dias  do  mes  de  Março  do  ditto  anno  eftá  por  mim  not- 
Tom.IV.  Sss  tado, 



5  o  6     Trovas  do  Llv.  VI.  da  Hlíloria  Çenealogica 
tado ,  e  pcllas  partes  e  tcftemunhas  otrogada ,  e  afinada,  na  forma  de 
direito,  huma  Carta  de  venda  da  qual  confta  ,  aPrioreza  ,  e Madres 
do  Mofteiro  de  Santa  Crus  citto  nefta  ditta  Villa  ,  comprarão  a  Antó- 

nio dePinna,  e  a  íua  mulher  moradores  na  Villa  deEílremos  ,  pêra  o 
ditto  Comvento  ,  a  amettade  de  huma  Herdade,  chamada  da  Lagoa, 
que  os  dittos  vemdedores  tinhaó ,  e  peíluhiam  miftiquamente  com  D. 
Chriftovam  de  Noronha  ,  citta  no  termo  da  Cidade  de  Elvas  ,  que  to- 

da juntamente  parte  de  huma  parte,  com  a  herdade  chamada  da  Mif- 
quita  ,  e  da  outra  com  Herdade  da  Mendaria  ;  a  qual  lhe  compraram  , 
por  preíTo  e  quantia  de  duzentos  e  fettenta  mil  reis  ,  forros  da  fiza  pêra 
vendedores ;  na  qual  Carta  a  Madre  Lionor  Baptifta  ,  Prioreza  do  dit- 

to Comvento  comprador ,  declarou  que  o  dinheiro  com  que  fe  com- 
prou a  ditta  mettade  da  Herdade  ,  he  do  dinheiro  porque  fe  vemdeo 

o  Pinhal ,  como  tudo  confta  da  ditta  Carta  a  que  em  todo  me  repor- 
to ;  e  por  aíim  paliar  na  verdade  ,  e  delle  me  fer  efta  pedida  ,  a  pafei 

em  publico,  por  mim  afignada  hoje  doze  dias  do  mes  de  Majo  de  mil 
e  quinhentos  e  outenta  e  fette  annos. 

Efcriptura  da  compra  da  Herdade  da  Br  azia. 

Em  nome  de  Deos  Amen  faibam  quantos  efte  eftromento  de  ven- 
da e  obrigação  virem  que  noAnno  do  naicimento  de  noífo  Senhor  Je- 

zu  Chrifto  ,  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  féis  aos  dezafete  dias  do 
mes  de  Dezembro  na  Cidade  de  Lixboa  defronte  da  Igreja  da  See  ,  nas 
cazas  de  Morada  do  Senhor  Joaó  de  Saa ,  Cónego  na  See  deita  Cida- 

de ,  citando  ahi  a  eito  piezente  Jorge  da  Frotta  ,   moíTo   da  Camará 
delRei  noífo  Senhor ,  morador  nefta  Cidade ,  na  rua  da  Amettade ,   e 
a  Senhora  Izabel  Debrum  fua  rnolher  ,  por  elles  marido  ,  e  molher  foi 
ditto  ,  perante  mim  taballiam  ,  e  teftemunbas  ao  dia-nte  eferiptas  ,  que 
elles  tem,  e  pefuhem  huma  Herdade  em  Patíellicaó  ,  termo  da  ditta 
Villa  Viílbza ,  que  hora  trás  por  arremdamento  Gafpar  Gonçalves  .  e 
lhe  paga  ,  em  cada  hum  Anno,  três  moios  e  mejo  de  trigo  macho  ,  e  de 
pitanças,  outo  queiyos ,  e  quinhentos  reis   em  dinheiro  ,  e  iftp  tudo 
forro,  pera  elles  Jorge  da  Frotta  efua  mo'her ;  c  paga  o  ditto  lavra- 

dor aos  Herdeiros  do  Sardinha  ,  dezalctte  a-queires  e  meio  de  trigo  \  e 
aos  Frades  de  Santo  Agoftinho  da  ditta  Villa  fette  alqueires  en-eio, 
que  nella  tem  ,  a  qual  Herdade  elle  Jorge  da  Frotta  e  íua  molher  pe- 

fuhem ,  por  lhe  fer  dada  emdotte,  ecazamento,  por  Cofmc  Ferre»  a, 
eFranciíca  de  Barros ,  fua  mulher  ,  como  confta  de  hum  eftromento 
de  dotte  que  logo  aprezemtaram  ,  feitto  por  mim  tabbaliam  ao  diante 
nomeado,  cm  quatorze  dias  domes  de  Dezembro  do  Anno  ocmil  e 
quinhentos  e  outenta  e  quatro  ,  com  teftemunhas  ,   Manoel  do  Coutto 
morador  nefta  Cidade  ,  e  Lourenço  da  Gama ,  morador  nefta  Cidade 
a  Santo  André,  e  Jorge  Gomes,  Guarda  da  Cadea  ;  e  porque  a  ditta 
herdade  lhe  foi  dottada  ,  com  condiífao  que  elles  a  naó  yendaó  ,  íei^o 
for  pera  compra  de  outra  fazenda,  nefta  Cidade,  ou  pera  como-.. -mi 
algum  oficio,  elle  Jorge  da  Frota,  hora  com  licença  con.pra  o  cC.ao 
de  Efcrivam  dos  Órfãos  deita  Cidade ,  da  repartição  da  Freoucf  a  de 

KoíTa 
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NoíTa  Senhora  dos  Mártires ,  a  Izabel  Coelha ,  que  prezente  citava  em 
preço  equanthia  de  íeis  centos  íinquoenta  mil  reis,  pêra  paga  da  dit- 
ta  lcmma  ,  que  pello  ditto  oricio  da,  vendiam  elles  Jorge  daFrotta, 
e  fua  molher  ,  como  de  erFeitto  logo  venderam  ,  ao  Excellente  Senhor 
Duque  de  Bragança  D.  Theodozio  a  ditta  Herdade ,  que  eítá  citta  em 
Fatellam  ,  termo  da  ditta  Villa  Viílbza  ,  que  parte  de  huma  parte  , 
com  o  ditto  Senhor  Comprador  ,  e  de  outra  parte ,  com  a  Herdade  de 
Diogo  Pires  Piricotto  ,  e  com  outras  comfrontaçoins  com  que  parte, 
c  de  direito  deva  e  haja  de  partir  ,  e  lhe  vemdiam  com  fuás  cazas ,  ar- 

vores ,  emtradas  ,  faidas  ,  direitos  e  prettenças  ,  fervem  tias  ,  e  logradei- 
ros ,  poííiçoins  ,  agoas,  mattos  ,  rottos  e  por  romper,  avindos,  epor 
haver  ,  afim  e  da  mefma  maneira  que  elles  vendedores  a  peífuliem , 
em  prélio  ,  e  quanthia  de  mil  cruzados  ,  forros  pêra  elles  vendedores , 
os  quaes  logo  receberão  ,  perante  mim  taballiam  ,  e  teftemunhas  ao 
diante  efcriptas  ,  da  maó  do  Lecenciado  Domingos  Alvares  Leitte , 
Agente  do  ditto  Senhor  nefta  Corte,  por  moedas  detoítoins,  e  realles 
de  pratta  ,  e  vimtenins ,  moeda  hora  corrente  nefte  Reino  ,  em  que 
juítamente  houve  a  ditta  quantia,  da  qual  elles  vemdedores  difleraô  , 
que  eftavaó  bem  pagos  emtregues  e  fatisfeittos ,  dos  quaes  quatro  cen- 

tos mil  reis  ,  elles  vendedores  por  eíte  eítromento  ,  daó  por  quitte  e 
livre  a  elle  Comprador  e  a  feos  fubceçores  ,  de  hoje  pêra  todo  fempre, 
e  elles  vemdedores  vemderaó  a  ditta  Herdade  ,  por  livre  e  izenta  de  to- 

do o  foro  e  emeargo ,  de  outra  qualquer  peífoa ;  íb  os  dittos  dezafet- 
te  alqueires  e  meyo  dos  Herdeiros  do  Sardinha ,  e  os  fette  e  meyo  dos 
Frades  que  tinha  ,  e  o  quinto  que  fe  paga  ao  ditto  Senhor  Comprador, 
por  fer  no  leu  Reguengo  ;  e  elles  vemdedores  ,  tirarão  dimittiraó  e  re- 
numdaraó  logo  de  íi ,  todo  o  direito  ,  auçam  ,  poíFe ,  propriedade  ,  fe- 
nhorio  ,  útil  domínio ,  huzos  e  frutos ,  e  novidades  que  elles  tem  na 
ditta  Herdade  ,  e  fuás  prettenças  ,  que  ao  prezente ,  e  ao  diante  pode- 
riaó  ter  ,  e  haver  ;  e  tudo  puzeram ,  cederam  ,  e  trefpaçaram  ,  em  maós 
e  poder  delle  Senhor  Comprador ,  e  feos  fubceçores  pêra  que  de  hoje 
em  diante  ,  hajam  pêra  fi  a  ditta  herdade,  efe  logrem  delia,  epefuaó 
livremente  ,  e  façaó  delia  ,  e  em  ella  ,  tudo  o  que  quizerenr,  e  pòr  bem 
tiverem  ,  como  couza  fua  que  bem  por  bem  defte  Eítromento  ,  e  por 
efte  eílromento  elles  vemdedores ,  deraó  lugar  e  poder ,  a  elle  Senhor 
Comprador,  pêra  que  cada  ves  que  elle  quizer  ,  e  por  íi ,  epor  quem 
lhe  aprover  ,  por  virtude  e  vigor  defte  eítromento  íoómente ,  fem  mais 
outra  autoridade  ,  ordem  ,  nem  figura  de  juizo  ,  poíFaó  tomar  da  ditta 
Herdade  ,  a  pofle  real  aclual ,  eivei  e  natural  pofTeçam  e  em  fi  a  retter 
e  continuar  pêra  fempre  ;  na  qual  poífe  o  logo  houveram  permittido  , 
e  emviitido  ,  e  aimda  pêra  mais  abaílança  fe  comítittuhiraó  peiuhir  a 
ditta  herdade,  em  nome  delle  Senhor  Comprador,  como  feos  Collo- 
nos  elmquilinos  ,  e  huzo  fruttuarios ,  atté  elle  Senhor  Comprador  ,  no 
modo  fobreditto  tomar  a  ditta  poííc  ,  e  com  erFeitto  ;  e  quer  a  tome 
quer  nao  ,  toda  via  lha  ouveraó  por  dada ,  porclauzulla  do  conílitutto, 

eque  pera  melhor  elle  Senhor  Comprador  ,  poder  haver  ,  ter  e  peíRi- 
hir  a  ditta  herdade  pera  fempre ,  elles  Compradores  lhe  vemderam  e 

trefpaçaraó  todas  as  fuás  acçoins  ,  reais  e  pelfoais  ufus  e  direitos,  acli- 
J   Tom.  IV.  Sss  ii  vas 
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vas  e  pacivas  e  todo  o  remédio  de  direito  e  de  demandar  que  lhe  com- 
pette  ,  e  pode  compitir  ,  e  o  fas  procurador  em  cauza  própria  imrevo- 
gavel ,  e  defta  maneira  diferaó  elles  vemdedores  haviam  por  bem  ven- 

dida a  ditta  herdade  ao  ditto  Senhor  Comprador ,  pello  ditto  preflb 
e  prometteram  ,  e  fe  obrigarão  ,  que  pera  fempre  compririam  e  mante- 

riam eíle  eitromento  de  venda  ao  ditto  Senhor  Comprador  ,  e  feos 
fubceçores  eque  lha  livrarão  e  deííenderaó  efaram  boa  e  de  pas ,  livre, 
e  dezembargada  a  ditta  Herdade  de  todas  equaefquer  peíTcas  que  lhe 
nella  ,  e  na  pofeçam  delia ,  alguma  duvida  demanda  ou  embargo  qui- 
zerem  pôr ,  elles  fe  daram  a  todo  por  Auttores  e  deffençores  contra  to- 

das as  peçoas  que  lhes  as  tais  duvidas  ou  embargos  puzerem  atte  todo 
lhe  fer  manco  e  paciffico  ,  e  que  elle  Senhor  Comprador  ,  ou  feos  fub- 

ceçores ,  pera  fempre  fe  logrem  a  ditta  Herdade  manca  e  pacificamente 
fem  contradição  de  peíToa  alguma  ,  e  nam  lha  fazendo  boa ,  lhe  paga- 

ram o  preiTo  deita  fazenda  em  dobro  e  mais  todas  as  euftas  ,  defpezas , 
perdas  ,  e  dannos ,  e  bemfeitorias ,  e  melhoramentos  que  elle  Senhor 

Comprador  ,  e  feos  fubceçores  na  ditta  herdade  fizerem  ,  e  relleberem  *, 
e  a  pena  levada,  ounaó  toda  via  eíle  Tmítromento  fe  cumprirá  como 
íe  nelle  contem  ;  e  que  vindo  elles  Senhores  vendedores  em  algum 
tempo  contra  efta  venda  em  parte  ou  em  todo  ,  em  Juizo  ou  fera  del- 
le ,  que  primeiro  que  fejaó  ouvidos  ,  depozitaraó  em  poder  delle  Se- 

nhor Comprador  ou  de  feos  fubceçores  o  preço  deíla  venda  ,  e  vallor 
das  bemfeitorias  que  na  ditta  Herdade  tiverem  feitto  ,  que  fe  liquida- 

ram pello  feu  íimple  juramento,  e  tudo  lhe  lerá  emtregue  fem  fança 
por  quanto  o  abona  pera  todo  poder  receber ,  e  em  quanto  naó  f  zc- 
rem  o  ditto  depozitto  lhe  fera  denegada  Audiência  e  Auçam  pera  o 
que  elles  vendedores  obrigaram  todos  feus  bems  moveis  e  de  rais ,  ha- 

vidos ,  e  por  haver  ,  e  em  expecial  hipotecarão  pera  fcgurnrca  deíla 
venda,  humas  moradas  de  cazas  que  pefuhem  neíta  Cidade  detrás  de 
Sam  Domingos  na  Rua  da  Povoa  ,  com  declaração  que  a  expecial  hi- 
Íjotequa  ,  naó  derrogue  á  geral  obrigação  ,  nem  pello  contrario  ;  e  af- 

im ma  s  hipotecavaó  a  fazer  boa  eíta  venda  ,  a  fua  quinta  de  Cappa- 
rica  ,  em  termo  da  Villa  de  Almada  ,  que  eftá  no  Ribeiro  ,  termo  da 
ditta  Villa  de  Almada;  e  todos  os  bems  fobredittos  ,  que  hipotecavaó 
por  feos  próprios ,  livres  e  dezembargados ,  com  declaração  que  a  ex- 

pecial Hipotequa  .  naó  derrogue  a  geral  obrigação  nem  pello  contra- 
rio ,  e  elle  ditto  Senhor  Comprador  podia  huzar  de  qualquer  das  dit- 

tas  obriga ílbins  ,  que  lhe  bem  pareíler  ,  e  de  ambas  fe  lhes  bem  eíliver, 
eíbr  nefeeçario.  E  outrogaraô  elles  partes  que  nam  cumprindo,  le- 

ram pera  iíTo  cittados  e  demandados  perante  os  Corregedores  da  Cor- 
te ,  Corregedores,  e  Juizes  do  Civel  deíla  Cidade  e  perante  qualquer 

dos  fobredittos  Juizes,  onde  e  perante  quem  eíle  eítromento  for  apre- 
zentado  ,  ahi  fe  obrigaram  ,  vir  refpomder  ,  cittados  por  fuás  Cartas 
precaptorias  e  cittatonas ,  e  fem  cilas ,  e  de  fe  fazerem  todo  cumpri- 

mento de  direito  e  Juítiça  ,  pern  o  qual  renunciaram  Juizes  de  feos  fo- 
ros e  da  terra ,  e  lugar  onde  neíle  tempo  viverem  ,  e  morarem  ,  e  fe- 
rias gerais  e  expiciais ,  e  todos  os  mais  privillegios  liberdades  ,  leis  e 

ordenaílbens  ,  defealloens ,  excepçoens  de  feitto ,  e  direitto  que  por  íi allegar 
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allegar  poffam  que  de  nada  huzaram  ,  fenaó  tudo  cumprirem  ,  e  man- 
terem  ,  pello  modo  que  ditto  hé.  Os  quaes  mil  cruzados  logo  o  dit- 
to  Jorge  da  Frotta  e  lua  Molher  receberam  como  fiqua  declarado  , 
em  prezempça  de  mim  Taballiam  ,  e  teftemunhas  adiante  eícriptas  ,  e 
os  emtregaraó  a  ditta  Izabel  Coelha  que  lhes  renunciou  o  ditto  ofricio 
por  licença  que  tem  da  Camará  ,  e  ella  os  recebeo  ,  na  mefma  moeda; 
e  em  teftemunho  de  verdade  afim  o  otrogaram  ,  e  mandarão  fazer  cite 
Inítromento  de  venda  ,  e  delta  notta  os  treslados  que  cumprirem  que 
eu  Taballiao  aíeitto  em  nome  do  ditto  Senhor  Comprador  e  mais  pef- 
foas  que  tocar  aedo  auzentes  como  peflba  publica  eftipulante  eafei- 
tante,  teftemunhas  que  prezentes  foraó  ,  e  a  certidão  da  fiza  do  pre- 

ço deita  venda  ,  hirá  tresladada  no  fim  deite  Inítromento  ,  teftemu- 
nhas que  prezentes  foraó  ,  Luis  da  Frotta  ,  Pai  delle  Jorge  da  Frotta, 

que  dilfe  fer  ella  vemdedora  a  própria  ,  que  afinou  por  ella  naõ  faber 
eferever,  e  foram  mais  teftemunhas  o  ditto  Cónego  Joa6  deSaa,  e  Si- 

mão Pereira  ,  Solicitador  do  ditto  Duque  •,  e  diíTeraó  eíles  vemdedores 
^ue  elles  fe  obrigaô  a  refponder  pello  conteúdo  nefte  Inítromento  ,  e 
íuas  dependências,  perante  ojuis  de  fora  da  ditta  Villa  ,  de  Villa  Vif- 
foza  ,  ou  de  outro  qualquer  Juis  ordinário,  e  pêra  iíTo  renunciaó  Jui- 

zes de  feos  foros  e  todos  os  mais  que  por  fi  allegar  polia  6  ,  teftemu- 
nhas os  fobredittos  e  a  ditta  Izabel  Correia  afinou  nefte  Inítromento 

de  como  recebeo  os  dittos  mil  cruzados  dos  dittos  vemdedores,  tefte- 
munhas os  fobredittos  ,  e  eu  António  Serram  Taballiao  o  eferevj.  Tref- 

lado  da  Certidão  das  fizas  ,  de  que  atrás  fas  menção.  O  Lecenciado 
Loppo  de  Abreu  Caftello  Branco ,  Juis  de  fora  pello  Duque  noífo  Se- 

nhor deita  Villa  ViíToza  ,  com  Alçada  deelRey  noífo  Senhor  ,  faço  fa- 
ber que  no  livro  das  raizes  ,  do  Anno  prezente  ao  diante  declarado  ,  fe 

contem  hum  Item ,  porque  confta  o  Duque  noífo  Senhor  comprar  no 
termo  deita  Villa  ,  no  fefmo  de  Fattillaô  a  Jorge  da  Frotta ,  em  Lixboa 
morador  ,  a  herdade  que  fe  chama  de  Brazia ,  por  preíFo  e  quantia  de 
quatro  centos  mil  reis  ;  e  parte  a  ditta  herdade  que  lhe  afim  compra 
como  a  tem  por  fua  foreira  ,  aos  Padres  Agoftinhos  deita  Villa ,  e  ao 
Doutor  Álvaro  de  Morais,  em  efta  morador,  dehuma  parte  com  Cou- 
rella  de  terra  do  ditto  Senhor  ,  que  foy  de  Margarida  Capélla  ,  e  da 
outra  parte,  com  a  herdade  de  Diogo  Pires  Peixoto  ,  e  com  outros. 
Pagou  de  fiza  ,  por  fer  a  parte  de  fora  ,  trinta  etres  mil  e  trezentos  e 
trinta  etres  reis  e  dous  feiilis,  que  recebeo  Diogo  Lopes  deites  bems 
depozittario.  Fica  v;rba  no  livro,  por  mim  afinada,  com  o  eferivaó 
e  depozirario  em  a  forma  do  regimento  ,  e  por  delle  me  fer  eíta  pedi- 

da ,  lha  mandei  paHar  por  mim  afinada  cnm  o  eferivaó  e  depozitario  na 
forma  do  regimento  ,  aos  féis  dias  de  Septembro  ,  Gafpar  Fernandes 
eferivaó  das  fizas  pello  ditto  Senhor  a  fes  Anno  de  mil  e  quinhentos 
e  outenta  e  féis  Annos.  Ao  Tuis  quatro  reis  com  o  termo  trinta  e  qua- 

tro reis.  Abreu.  Diogo  Loppes.  Gafpar  Fernandes.  E  treslaeV.da  afim 
a  ditta  certidão  a  confertei  na  notta,  e  eu  Ante.iio  Serra*  Taballiao 
publico  de  notas  porelRev  noífo  Senhor  nefta  Cidade  de  Lixboa,  e 
feos  termos  ,  que  efte  Inítromento  em  meu  livro  de  notas  tomei  ,  e 
delias  o  mandei  tresladar  ,  concertei,  fobeferevi,  e  afinei  de  meu  pu- 
blico final.  Ahara 
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Afaara  de  Poder  pêra  fe  tomar  por  Sua  Excellencia  a  poce 
da  ditta  Herdade. 

Eu  o  Duque  &c.  faço  faber  aos  que  eíle  meu  Alvará  virem  de 
procuração ,  que  e«  dou  poder  a  Sebaíliaó  Loppes  da  Coita ,  meu  Al- 

moxarife neíta  Villa  Vifoza  ,  pêra  que  por  mim  ,  e  em  meu  nome,  to- 
me poíTe  da  Herdade  de  Fatellaó ,  citta  no  termo  delia  ,  que  comprei 

a  Jorge  da  Frotta  ,  morador  na  Cidade  de  Lisboa ,  e  da  ditta  poíle  rà- 
rá  palfar  Inftrumento  nas  coitas  da  efcreptura  ,  que  fe  fes  da  compra 
da  ditta  Herdade,  a  que  fe  ajuntará  eíte  meu  Alvará.  Simaó.  Pinheiro 
o  fes  em  Villa  Vifoza  a  trinta  e  hum  de  Dezembro  de  mil  e  quinhentos 
outenta  e  íette  ;  a  qual  Herdade ,  he  a  que  fe  chama  da  Brazia.  t=  Ca- 
therina.  E2  Affonço  de  Lucena.  PS  Eítevao  Nunnes  Eítaço.  ts  Regif- 
tado  na  Chancellaria  folhas  duzentas  e  dezafeis.   Rodrigo  Rodrigues. 

Eftromento  de  Poce  da  dita  Herdade. 

Saibam  quantos  eíte  publico  eftromento  de  poíTe  dada  de  meu 
officio  virem  ,  que  no  anno  do  naííimento  de  noífo  Senhor  Jczu  Chrif- 
to ,  de  mil  e  quinhentos  e  outenta  e  fette  annos  aos  três  dias  do  mes 
de  Janeiro  do  ditto  anno  ,  em  o  termo  deita  Villa  Vifoza ,  em  Fatel- 
Jaó ,  na  Herdade  de  Brazia  ,  conteuda  na  Carta  atrás ,  que  parte  com 
Herdade  de  Damião  de  Pazes  ,  e  Álvaro  Fagundo ,  e  com  outros  ,  don- 

de eu  Tabaíliaó  fui  a  requerimento  de  Baítiaó  Loppes  da  Coita  ,  Al- 
moxariífe  do  Duque  de  Bragança  ,  e  de  Barcellos  noíío  Senhor  a  dar- 
lhe  poife  da  ditta  Herdade  ,  por  vertude  da  Carta  atrás  ,  e  procuração 
do  ditto  Senhor  eo  ditto  Baftiaõ  Loppes,  andou  a  ditta  Herdade,  ea 
paifeou  dehuma  parte  pêra  a  outra,  e  entrou  nas  cazas  da  ditta  Herda- 

de e  fexou  a  porta ,  e  a  tornou  a  abrir ,  e  eu  Tabaíliaó  lhe  dei  na  fua 
maó  Terra  ,  e  Pedra  e  telha  ,  e  ramos  de  Arvores  ,  e  moutas  ,  e  Páos  da 
ditta  Herdade  e  elle  fé  ouve  por  metido  e  emveítido  de  poífe  da  ditta 
Herdade  ,  e  cazas  delia  ,  em  nome  do  Duque  D.  Theodozio  ,  noífo  Se- 

nhor ,  conteúdo  na  ditta  Carta  da  poíle  real ,  e  actual  ,  e  corporal  ,  e 
delia  de  hoje  peia  fempre  eu  Tabaíliaó  o  ouve  por  metido  de  poífe 
delia  pêra  fempre  fazendo  eíte  auto  pacifficamentc  fem  contradiífaó 
de  ninguém  ,  e  de  todo  eu  António  Cordeiro  publico  taballiam  das 
nottas  e  Judicial  nefta  Villa  Vifoza  e  feu  termo  pello  Duque  de  Bra- 

gança noífo  Senhor  fis  eíte  termo  de  poífe ,  lendo  a  todo  prezentes  por 
teítemunhas  ,  Joaó  Baptiíta  efcrivaó  dos  dircittos  reais  ,  e  Pêro  Capei- 
ro,  Lavrador  ,  e  Silveítre  Gonçalves,  Criado  de  Eítevao  Mendes,  mo- 

radores neíta  Villa  e  feu  termo  ,  que  aímaraó  aqui  com  o  ditto  Baítiaó 
Loppes ,  e  eu  António  Cordeiro  Tabaliaó  o  efcrevi ,  e  afinei  de  meu 
publico  fignal. 

Efcriptura 
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EJcriptura  de  compra  da  Herdade  que  foi  de  Gonçallo  Tofcano. 

Saibam  quantos  efte  Inftromento  de  diftrato  e  quitaçam  virem  , 
que  no  Anno  do  naílimento  de  noííb  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil  e  qui- 

nhentos e  outenta  e  quatro  annos  aos  treze  dias  do  mes  de  Fevereiro 
do  ditto  anno  ,  em  Vi! la  Vifoza  nas  pouzadas  do  Doutor  Fellis  Teixei- 

ra do  Dezembargo  do  Duque  noífo  Senhor  e  Ouvidor  dos  feitos  de  lua 
fazenda ,  eftando  elle  ahi ,  e  bem  afim  Vifente  de  Ilham  morador  na 
Villa  de  Alcaicr  do  Sal,  em  leu  nome  e  de  fua  moiher  Lionor  de  Al- 

varenga ,  logo  por  elle  foi  ditto   que  feu  (ogro  Gonçallo  Tofcano, 
vendia  ao  Duque  D. Joaó ,  que  Deos  tem  ,  huma  Herdade  na  Sequa, 
termo  delia  Villa  que  Sua  Excellencia  metera  na  tapada ,  a  qual  her- 

dade partia  com  a  herdade  de  Joaó  Gomes  Vieira ,  e  de  João  Machado 
feu  fogro  ,  que  yá  heraó  do  ditto  Senhor  e  com  outros  ,  e  lha  vendia 
por  preffo  ,  e  quantia  de  quatro  centos  e  corenta  mil  reis  ,  forros  de  íi- 
za  ,  para  elles  vendedores ,  e  que  por  lhe  naô  pagarem  logo  o  ditto 
preço  ,  o  ditto  Senhor  fe  obrigou  a  lhe  mandar   pagar  em  cada  hum 
anno  cm  quanto  naó  achaífem  outra  fazenda  pêra  comprar  quatro  mo- 
vos  e  meyo  de  tri^o ,  e  hum  moyo  de  fevada  ,  no  feu  feleiro ,  defta 
Villa  que  hera  o  Pam  em  que  a  ditta  herdade  foi  eftimada  ,  que  podia 
render  cada  anno  ,  e  afim  dous  mil  e  trezentos  reis  em  dinheiro  em  ca- 

da hum  anno  pella  pitança  da  ditta  herdade  ,  com  declaraçam  ,  que  o 
Herdeiro  ,  e  lubceçor  da  Gaza  do  ditto  Senhor  foce  fomente  obrigado 
a  pagar  ao  ditto  vemdeuor ,  ou  feos  herdeiros  ,  os  dittos  quatro  centos 
e  corenta  mil  reis,  e  o  ditto  dinheiro  da  pitança  ,  como  mais  larga- 

mente fe  contem  cm  huma  eferiptura  feita  nefta  Villa  por  Lopo  Cor- 
deiro ,  publico  taballiaô  de  nottas  ,  em  ella  aos  quinze  dias  do  mes  de 

Junho  do  anno  de  mil  e  quinhentos  e  fefenta  e  nove,  e  que  porver- 
tude  da  ditta  efereptura  o  ditto  Senhor  que  Deos  tem  mandara  paífar 
Trovizaõ  pêra  o  Aímoxaiiífe  defta  Villa  pagar  ao  ditto  Gonçallo  Tof- 

cano ,  o  ditto  Paó  ,  e  dinheiro ,  em  quanto  naô  foíle  pago  do  preífo 
da  ditta  herdade,  como  conftava  por  numa  ProvizaÔ  feita  por  Lazaro 
Ribeiro,  a  doze  de  Mayo  de  mil  e  quinhentos  efetenta  annos,  eque 
eftando  o  ditto  Gonçallo  Tofcanno  em  poífe  de  receber  o  ditto  paó  ,  e 
dinheiro  dotara  a  fua  filha  Leonor  de  Alvarenga  a  ditta  renda  e  direi- 

to de  receber  o  preço  da  dita  herdade  quando  lhe  foífe  pago  ,  comíbr- 
me  a  obrigação  da  ditta  efereptura  de  compra  com  as  mefmas  claufulas 
e  condiíFoens  conteudas  na  ditta  eferiptura  como  mais  largamente   fe 
contem  em  hum  publico  Inftromento  de  dote ,  que  o  dit.o  Gonçallo 
Tofcano  ,  fes  nefta  Villa  a  ditta  fua  filha  Leonor  de  Alvarenga  ,  quan- 

do cazou  com  Ruy  Tofcano  ,  feu  primeiro  marido  ,  feita  por  Gomes 
Soares,  Tabalíiam  publico  de  nottas  em  a  ditta  Villa  aosfette  dias  do 
mes  de  Outubro  do  anno  de  mil  e  quinhentos  e  fetenta  e  dous.  por 
vertude  da  qual   efereptura  de  dotte  o  ditto  Ruy  Tofcano  recebera  al- 

guns annos  do  Almoxarife  do  ditto  Senhor  ,  em  efta  Villa  o  paó  ,  e  di- 

'ieiro,  por  Sua  Excellencia  mandar  que  fe  lhe  pagaífe  afim  e  da  ma- 
'■  a  que  fe  lhe  pagava  ao  ditto  Gonçallo  Tofcano  ,  por  fua  a  poftiila feita 
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feita  por  António  de  Abreu  ,  nas  coitas  da  ditta  Provizaó  ,  e  afina -Ja 
pello  ditto  S-nhor  ;  e  que  pello  ditto  Ruy  Toicano  fallecer  ,  e  dei- 
char  hum  filho  ,  o  qual  depois  ralleceo  em  vida  da  ditta  Leonor  de  Al- 

varenga ,  fua  May  ,  ella  fora  lua  herdeira  univerçal ,  e  ficara  fuceden- 
do  em  toda  a  ditta  acçaó  de  cobrar  a  ditta  renda  ,  e  preço  da  ditta  her- 

dade ,  c  que  íemdo  afim  íènhora  da  ditta  herdade  ,  e  auçam  ,  cazara  íe- 
gunda  ves  com  Miguel  Bezerra  ,  o  qual  fallecera  íem  de  entre  ambos 
ficar  filho  nem  filha ,  pello  que  cada  hum  ficou  com  o  leu  comforme 
ao  contratto  que  fizeraó  ,  e  ella  tornou  a  ficar  Senhora  da  ditta  renda  , 
e  auçaó  ;  e  eítando  aíim  ,  cazara  terceira  ves  com  ella  Viíente  de  Uhaô, 
e  que  eítando  afim  cazados  foram  requeridos  por  parte  do  Duque  nol- 
fo  Senhor  ,  que  viheílem  ,  ou  mandaírem  receber  os  dittos  quatro  cen- 

tos e  corenta  mil  reis,  que  hera  o  preço  da  ditta  herdade  com  decla- 
çaõ  que  do  dia  do  ditto  requerimento  em  diante,  naó  haviaó  de  vencer, 
da  dita  renda  couza  alguma,  por  bem  do  qual  requerimento  eile  Vif- 
fente  dellham  vinha  hora  reíeber  os  dittos  quatro  centos  e  corenta  mil 
reis,  e  afim  os  fruttos  da  ditta  renda  do  anno  paliado  ,  que  fe  acabou 
por  noíTa  Senhora  de  Agofto  do  meimo  anno  palfado  ,  molhando  logo 
pêra  effeito  de  difira  to  ,  equitação  do  que  recebeíle  huma  procuração 
baítante  da  ditta  Leonor  de  Alvarenga  ,  fua  molher ,  em  a  qual  entre 
outras  couzas  le  continha  que  ella  podeííe  fazer  efta  elcriptura  de  def- 
trato  ,  e  receber  o  preço  da  ditta  herdade ,  c  dar  delle  quitação  como 
mais  largamente  fe  continha  ,  em  hum  eítromento  de  procuração  feita 
na  ditta  Villa  do  Alcaíer  do  Sal,  por  Sebaíliam  de  Gois  publico  tabal- 
liaó  denottas,  em  a  mefma  Villa  aos  quatro  dias  do  n  es  delevereiro 
de  outenta  e  quatro  ,  por  vertude  da  qual  Procuração  elle  ViíTente  de 
Ilham  ,  em  leu  próprio  nome ,  e  da  ditta  fua  molher ,  diífe  que  rece- 

bia ,  como  de  effeito  recebeo  ,  de  Lopo  Vás  de  Almeida  ,  Thezourei- 
ro  da  Caza  do  ditto  Senhor  ,  quatro  centos  e  corenta  mil  reis  por  huma 
Provizaó  que  pêra  elle  lhe  foi  paliada  ,  pella  qual  em  feu  nome  e  da 
ditta  lua  molher  fedeu  por  pago,  e  fatisfeito  ,  dos  dittos  quatro  cen- 

tos e corenta  mil  reis,  e  aíim  da  renda  do  ditto  paô  ,  e  dinheiro-,  que 
lhe  era  divido ,  do  anno  paliado  que  fe  acabou  por  nolla  Senhora  de 
Agoiro  ,  por  quanto  pêra  receber  a  ditta  renda,  e  dinheiro  ,  lhe  fora 
paílada  outra  Provizaó  ,  porque  fe  dava  por  pago  delia  inteiramente , 
eque  por  afiim  fer ,  elle  Vidente  Dilham  ,  eíua  molher  daõ  por  quit- 
tes  ,  e  livres  ,  ao  ditto  Senhor  Duque  D.  Theodozio  ,  do  ditto  dinhei- 

ro ,  renda  epitanças  da  ditta  herdade,  e  o  direito  que  nella  tinhaó  ce- 
diam e  trefpaçavaó  em  Sua  Excellencia  e  em  fecs  herdeiros  e  fubceílb- 

res  ,  declarando  que  naó  queriam  mais  em  tempo  algum  fer  ouvidos , 
contra  eíte  diftratto  e  quittaçaó  ,  e  que  vindo  contra  elle  pagafle  féis 
centos  cruzados  cm  nome  de  pena  e  intereíTe  ,  e  que  a  pena  levada  ou 
naó,  todavia  o  diftratto  fe  cumpri  ífc  ,  eque  allcrn  diíTo  fofem  obriga- 

dos a  depozitar  afim  a  ditta  pena  como  os  dittos  quatro  centos  mil 
reis  em  maó  do  Thezoureiro  do  ditto  Senhor  ,  ou  de  leos  lubecçores, 
fem  obrigação  de  darem  fiança,  eque  naó  o  fazendo  lhe  foce  denega- 

da audiência,  eque  quer  foíTem  Autores,  quer  icos,  fe  dezafforavaô 
do  Juízo  do  feu  foro  ,  e  fe  obrigavaó  de  refponder  ,  e  demandar  peran- 

te 
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ti  aí?  Juftiflas  de  Villa  ViíToza  ,  efeobrigavaõ  afazer  boa  e  de  pax  ao 
ditto  Senhor,  efeos  fubceçores  a  ditta  herdade  afim  e  da  maneira  que 
í  he  ora  trefpaçavaó  ,  por  efte  deftrato  ,  e  quitação  ,  e  fe  darem  a  todo 
tempo  por  Autores  e  deffençores  ,  e  naò  lhe  aíiltindo  com  lua  Autoria , 
e  delfençaó  pagar  toda  a  perda  einterefTe  em  dobro  ,  fem  poderem  al- 
legar  que  o  ditto  Senhor  nem  feos  fubceçores ,  feguiraô  a  cauza  athe 
mor  Alçada,  eque  pêra  tudo  renunciam  ferias  ,  equaefquer  privilie- 
gios  ,  afim  extraordinários  como  emcorporados  em  direito,  eque  por 
todo  o  que  focem  obrigados  pagar  ,  por  bem  defte  diftratto  ,  e  obri- 

garam ,  queriam  pagar  ,  e  fatisfazer ,  como  devedores  da  fazenda  de 
Sua  Mageílade ,  e  de  tudo  mandarão  fer  feitto  efte  Inftromento  ,  que 
eu  notário  como  peíToa  publica ,  aceitante  e  eftipullante  afeittei  e  efti- 
puiey  dos  fobredittos  ,  em  nome  do  ditto  Senhor  e  de  feos  fuceífores, 
a  que  pertenfe  ,  e  poíTa  pertencer  fendo  a  todo  prezentes  por  teftemu- 
nhas  ,   Manoel  Fernandes   calceteiro   morador  nefta  Villa  ,  e  Manoel 
Dias  ,  e  Francifco  Luis  ambos  Criados  do  ditto  ViíTente  Dilhaó  ,  e 
moradores  na  ditta  Villa  de  Alcácer  e  outros.   E  eu  Diogo  Lopes  pu- 

blico notário  ,   por  Autoridade  real  ,  em  todas  as  couzas  tocantes  ao 
Duque  noíTo  Senhor,  e  em  todas  as  luas  terras,  que  efte  Inftromento 
de  diílratto  e  quitação  efcrevi  e  em  meu  livro  de  notas  tomei ,  e  delie 
efte  tirei ,  e  com  o  ditto  livro  concertei ,  e  aqui  de  meu  publico  fignal 

afignei ,  que  tal  he  •,  e  tresíladados  afim  os  dittos  papeis  atrás  o  ditto 
Ouvidor  os  vio  concertar  ,   e  por  hirem  bem  e  na  verdade  ,  mandou 
que  fe  lhe  deíTe  tanta  fee  ,  e  creditto  ,  como  aos  próprios  ,  pêra  o  «que 
imtrepos  fua  autoridade  ,  e  decretto  Judicial ,  na  melhor  forma  ,  via  e 
maneira  que  em  direito  ferequere,  eo  afinou  ,  António  Cordeiro  Ta-, 
balliaó  que  o  efcrevi.     E  eu  António  Cordeiro  Tabballiam  do  publico 
Judicial  nefta  Villa  Viífoza  e  feos  termos  pello  Duque  noíTo  Senhor 
ris  tresladar  os  papeis  atras  dos  próprios  que  ficam  no  cartório  de  Sua 
Excellencia  bem  ,  e  fielmente  fem  couza  que  duvida  faça  fomente  as 
entrellinhas  feguintes  t=  muito  ts  a  folhas  duas  Bi  fucceftbres  =;  a  fo- 

lhas vinte  e  huma  tt  cada  hum  t=  a  folhas  vinte  duas  es  e  pagou  mil 
reis  =  a  folhas  vinte  três  te  noílà  Senhora  te   a  folhas  trinta  e  nove 
d  vendedores  te  a  folhas  cincoenta  c  fette  c  eos  rifcados  diífo  te  a  fo- 

lhas treze  te  Compradores  e:  a  folhas  fincoenta  e  fette  e:  com  os  pró- 
prios concertei   com  o  Official  abaixo  afinado  ,  e  por  verdade  o  afig- 

nei de  meu  publico  fignal  hoje  trinta  dias  domes  deYunho,  de  mil  e 
quinhentos  e  noventa  e  quatro  annos.   p=  Lugar  do  fignal  publico,  ta 
António  Cordeiro  publico  Taballiaó.    t    Concertado  comigo  Tabal- 
liam  António  de  Villa  Lobos,  te 

Efcriptura  da  Anexação  dos  mil  cruzados  que  vhwullou  ao  Mor- 
gado da  Crus ,  o  Senhor  Rey  D.  JoaÕ  IF. 

Em  nome  de  Deos  Amem.   Saibam  quantos  efte  Inftromento  de 
uniam  anexação  em  vincullo  de  Morgado  prepetuo  virem,  que  no  A  n- 
no  do  nafcimento  de  noífo  Senhor  jezus  Chriíto  de  mil  e  íeis  centos 
fincoenta  e  íeis  em  dous  dias  do  mes  de  Yunho  ,  na  Cidade  de  Lisboa  , 
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na  Caza  da  Junta  do  defpacho  doeftado  de  Bragança,  eftando  ahi  pre- 
zente  o  Doutor  António  de  Souza  Tavares  ,  do  Dezembargo  de  elRey 
noflo  Senhor  e  feu  Dezembargador  dos  Aggravos ,  Juis  dos  feitos  de 
ília  Coroa  e  fazenda  Dezembargador  ,  eChanceller  do  ditto  eirado  ,  ahi 
foi  aprezentado  hum  Decretto  do  ditto  Senhor ,  cuja  copia  he  a  fe- 
guinte.     Por  quanto   o  Duque  meu  Pai  ,  e  meu  Senhor  ,   que  fanta 
gloria  haja  em  o  Morgado  que  inftituhio  da  Crus  ,  em  que  eu  lhe  fuc- 
ccdi  difpoem  que  todas ,  e  cada  huma  das  peíToas  que  lubcederem  nel- 
le  tenhaó  obrigação  de  o  acrefcentar  com  mil  cruzados  de  renda  ,  e  de 
os  vincullar  ,  e  unir  pêra  fempre  a  elle  ,  ou  em  Juro  bom  e  feguro  ,  ou 
em  bcms  de  rais ,  que  íeguramente  os  poíTam  render  ,  e  pella  obriga- 
çam  que  nefta  parte  me  corre  ,  comforme  ao  difpoílo  nella  ;  hei  por 
bem  de  vincullar  ,  e  hunir  ,  a  efte  Morgado  da  Crus  ,  os  mil  cruzados 
de  yuro  ,  que  me  pertencem  pella  Apoftilla  do  Padram  ,  de  que  fera 
com  efte  a  Copia  da  mefma  Apoftilla  em  a  melhor  forma  que  o  direito 
o  primitir  e  com  toda  a  brevidade  que  for  poílivel.     Lisboa    fette  de 
Outubro  de  féis  centos  íincoenta  e  cinco.    A  Rubrica  de  Sua  Magef- 
tade,  em  cumprimento  do  qual  fe  juntou  outro  fim  a  copia  da  Apof- 
tilla   de  hum  Padrão  de  mil  cruzados  de  juro  ,  cujo  treslado  he   o  fe- 
guinte.     Porquanto  os  quatro  centos  mil  reis  de  juro  conteúdos  no 
Padram  junto  que  fe  paçou  em  cauçam  ao  Contador  do  Medrado  da 
Ordem  de  Chrifto  ,  foram  yulgados  por  certidam  de  yuílifficairam  do 
Juis  das  Juílifricaíroens  de  minha  fazenda  ao  Duque  de  Bragança  Dom 
João  pêra   fatisífaçam  dos  legados  que   dos  vinte  mil  cruzados  ,   que 
neilcs  montão  a  rezaõ  de  vinte  mil  reis  o  milhar ,  aplicou  o  Duque 
Dom  Theodozio  feu  Pay  ,  por  verba  de  feu  teftamento  ,   como  fe 

vio  pela  ditta  Certidão  'de  yuftifficaçaó  de  que  houve  viíla  o  Procu- rador de  minha  fazenda  de  yuro ,  e  herdade  pêra  fempre  ,  pêra  com 
elles  dar  fattisfaçaõ  ao  teftamento  do  ditto  feu  Pai ,  na  forma  que  nel- 
le  declara,  eifto  com  a  condição  de  retro  declarada  no  ditto  Padrão  e 

com  todas  as  mais  clauzulas  nelle  conteudas  ,  porque  de  todas  ,  e  ca- 
da huma  delias  ,  quero  que  elle  e  as  peíloas  a  que  o  ditto  Juro  viher , 

huzem  e  gozem  e  lho  cumpram  inteiramente  como  nelle  fe  contem  ,  os 
quaes  quatro  centos  mil  reis  de  yuro  ,  lhe  feraó  afentados ,  a  faber  tre- 

zentos e  des  mil  reis  no  Almoxarifado  da  Portagem  ,  e  os  noventa  mil 

reis  ,  no  Almoxariffado  de  Elvas  y  e  pagos  de  doze  de  Dezembro  do  an- 
no  de  féis  centos  e  trinta  ehum  em  diante  ,  que  por  conhecimento  em 
forma  de  Nicollao  Pereira  ,  Tlíezoureiro  que  foi  da  Junta  do  Comer- 

cio e  Ultramarino  ,  que  eftava  tresladado  ,  na  ditta  certidam  de  yuftif- 
ficaíTam  ,  conftou  feremlhe  entregues  os  dittos  vinte   mil  cruzados  do 
preço  deftc  yuro  ,  pello  que  mando  aos  executores  dos  dittos  Almoxa- 

rifados que  hora  fam  e  ao  diante  forem  ,  que  do  ditto  tempo  em  di- 
ante ,  dern  e  paguem  ao  ditto  Duque  D.  João  os  dittos  quatro  centos 

mil  reis  de  Juro  cada  anno  aquanthia  que  em  cada  hum  dos  dittos  Al- 
moxarifados hade  haver  aos  quartéis  porimteiro  e  por  o  treslado  do 

ditto  Padrão  e  defta   apoílilla  que  fera  tudo  regiftado  nos.  livros  de 
minha  fazenda  ,  mando  aos  Contadores  ,  que  levem  cm  conta  aos  dittos 
executores,  o  que  cada  hum  Telles,  pella  ditta  maneira  pagar,  e  ao 

Prezi- 



da  Cafa  7(eal  Tortugtte^a.  5  1  5 

Prezidente  do  Concelho  de  minha  fazenda ,  que  lhe  faça  afentar  os 
dittos  quatro  centos  mil  reis  deyuro,  nos  livros  delia,  edoditto  tenv- 
po   em  diante  levará  cada  anno  nas  folhas  do  alento  dos  dittos  Almoxa- 

rifados pella  maneira  lbbreditta  conítandolhe  primeiro  pella  certidam 
nas  coitas  deita  do  oficial  a  que  pretemcer  de  como  na  receitta ,  que 
dos  dittos  vinte  mil  cruzados  fe  fes  ao  ditto  Nicollao  Pereira  fiqua  por 
verba  ,  que  por  elle  íe  paíTou  o  ditto  Padrão  ao  Contador  do  Meítrado, 
deites  quatro  centos  mil  reis  de  juro ,  e  pretenceram   comforme  eíta 
Apoítilla  ao  ditto  Duque  e  íe  rompeo  o  conhecimento  em  forma  que 
dclles  tinha  paçado  o  ditto  Nicullao  Pereira ,  por  quanto  o  regiito  do 
ditto  Padrão  dos  livros  da  minha  Chanfellaria  ,  fe  riícou  ao  aíinar  def- 
ta  Apoítilla ,  que  vallera  ,  como  fe  fora  Carta  feitta  em  meu  nome , 
fem  embargo  das  ordenaíToens  em  contrario.     Simaó  de  Saa  a  fes  em 
Lisboa  ,  a  vinte  outo  de  Septembro  de  íeis  centos  e  trinta  e  três.     Se- 
baltiaó  Piriítelo  a  fis  eicrever ,  António  Cavide.     E  bem  afim  fendo 
yunta  a  procuração   em  que  o  ditto  Senhor  dá  todos   os  poderes  em 
direito  nefeçarios  ,  aos  dittos  Dezembargadores  António  de  Souía  Ta- 

vares ,  e  Rodrigo  Rodrigues  de  Lemos  ,  pêra  fazerem  a  ditta  uniam , 
anexação  ,  em  vincullo  de  Morgado  perpetuo  ,  dos  dittos  mil  cruzados 
de  yuro  ,   que  o  ditto  Ducado  tem  alentados   nos  Almoxarifados  de 
Portal legre  e  Elvas  do  qual  o  treslado  lie  o  íeguinte.    Eu  elRey  como 
adminiítrador  do  eítado  eCaza  de  Bragança,  de  que  tenho  feitto  Doa- 
çam  ao  Príncipe  D.  Artbnfo,  meu  íbbre  todos  muito  amado  e  preza- 

do filho ,  e  bem  afim  como  fubceçor  que  fui  do  Morgado    chamado 
da  Crus ,  faço  faber  aos  que  eíte  virem  que  o  Sereniífimo  Senhor  Du- 

que Dom  Theodozio  meu  Pay  que  íánta  gloria  haya  ,  na  Inítitui  Tho 
que  fes  do  ditto  Morgado  ,  depois  que  todas  e  cada  huma  das  peífoas 
que  nelle  fubcederem  tiveflem  obrigação  de  o  acreientar  com  mil  cru- 

zados de  renda  ,  e  de  os  vincullar  e  hunir  a  elle  pêra  fempre  e  pella 
rbrigaçam  que  neíta  parte  me  occorre ,  e  comforme  ao  diípoíto  nella 
hei  por  bem  ,  e  me  pras  ,  de  dar  poder  aos  Doutores  António  de  Sou- 

za Tavares  ,  e  Rodrigo  Rodrigues  de  Lemos  ,    do  meu  Dezembago 
e  Dezembargadores   dos  Aggravos  da  Caza  da  Suplicaílam ,  e  da  Jun- 

ta da  fazenda  do  ditto  eítado  ,  e  Caza  de  Bragança  pêra  que  por  mim 
e  em  meu   nome  ,  ambos  ,  e  cada  hum  delles  ,  como  meos  Procurado- 

res ,  poífam  hunir  e  vincullar  pêra  fempre  ao  ditto  Morgado  da  Crus 
os  mil  cruzados  de  Juro,  que  pretencem  a  fazenda  do  ditto  Ducado, 
pella  Apoítilla  de  hum  Padram  ,  que  dclles  tem  alentados  poreíta  ma- 

neira :  trezentos  e  des  mil  reis  no  Almoxarifado  da  Cidade  de  Porta- 
legre ,  e  noventa  mil  reis  no  da  Cidade  de  Elvas ,  afim  e  da  maneira 

que  na  ditta  Apoítilla  hé  declarado,  e  poderão  otrogar  a  efereptura, 
que  diíTb  fe  fizer ,  e  afeitai  la  com  todas  as  clauzullas  ,  condi  çoins  ,  e 
obrigaçoins  ,   que  pêra  vincullo  ,   e  uniam  e  boa  fegurança  do  ditto 

Morgado  forem  n  .'ceifarias  ,  porque  pêra  tudo  lhe  concedo  os  poderes 
em  direito  neceífarios ,  e  tudo  o  que  por  elles  ou  cada  hum  delles  for 
feito,  outrogado  ,  e  aceitado  ,  haverei  por  firme  evalliozo.   Balthczar 
Gomes  o  fes  em  Lisboa  a  vinte  féis  de  Novembro  de  íeis  centos  íin- 
coenta  e  íi  ico  ,  e  eu  João  Luis  o  fis  eicrever.  REY. 
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Ha  VoíTa  Mageftade  por  bem  como  adminiftrador  do  eftado  ,  e 

caza  de  Bragança ,  e  bem  afim  como  iubceibr  que  foi  do  Morgado  da 
Crus ,  de  dar  poder  aos  Doutores  António  de  Souza  Tavares  ,  e  Rodri- 

go Rodrigues  de  Lemos  do  Dczembargo  de  VoíTa  Mageftade ,  e  De- 
zembargadores  dos  Agravos  ,  da  Caza  da  SuplicaíTam ,  e  da  Junta  da  Fa- 

zenda do  mefmo  Ducado  ,  pêra  que  ambos  juntamente  ,  ou  cada  hum 
delles  poífam  hunir ,  e  vincullar  ao  ditto  Morgado  da  Crus  pêra  fem- 
pre  os  mil  cruzados  de  yuro  que  o  ditto  Ducado  tem  afentados  nos 
Almoxarifados  de  Portalegre,  e  Elvas ,  comforme  a  Inftituiçaõ  delle 
na  maneira  afima  declarada  ,  pêra  VoíTa  Mageftade  ver.     Logo  pellos 
dittos  Procuradores  em  prezença  de  mim  Taballiam  e  teftemunhas  ao 
diante  nomeadas  e  por  mim  reconhecidas  foi  ditto  ,  e  requerido  ,  que 
por  quanto  Sua  Mageftade  no  ditto  decretto  havia  por  bem  ,  de  vin- 

cullar ,  e  unir  ao  ditto  Morgado  da  Crus  ,  os  mil  cruzados  de  Juro 
cjue  lhe  pretemeiam  pella  apoftilla  do  Padram  ,  delles  afentados  nos 
Almoxarifados  de  Portalegre,  e  Elvas  ,  elles  dittos  Procuradores  em 
vertude  da  ditta  ProcuraíTaõ ,  uniam ,  e  anexavam  ,  em  vincullo  de  Mor- 

gado prepetuo  pêra  fempre  ,  os  dittos  mil  cruzados,  a  laber  trezentos 
e  des  mil  reis  ,  afentados  no  Almoxariffado  de  Portalegre  ,  e  noventa 
no  de  Elvas ,  ao  Morgado  da  Crus  ,  em  cumprimento  da  difpoziíTaó 
delle ,  na  forma  de  lua  Imftituiçaó  que  ordenna  que  todas  e  cada  hu- 
ma  das  peíToas  ,  que  fubcederem  no  ditto  Morgado  ,  tenhaô  obrigaçam 
de  acrefentar  com  mil  cruzados  de  renda  ,  e  de  os  vincullar,   eunir  pê- 

ra fempre  a  elle  ,  ou  em  yuro  bom  ,  ou  em  bems  de  rais  que  íegu la- 
mente os  poífam  remder ,  pêra  que  tenhaõ  a  mefma  natureza  que  tem 

os  bens  do  ditto  morgado  a  elle  vincullados  ,  peia  que  nunca  em  tem- 
po algum ,  fejam  vendidos ,  alheados ,  ou  efeambados  como  he  decla- 

rado em  todos  os  bems  da  Inftituiçaó ,  e  vincullo  do  ditto  Morgado 
da  Crus ,  e  fejam  unidos  a  elle  em  vincullo  perpetuo ,  pêra  que  fejam 
fempre  yuntos  ,  unidos ,  e  vincullados  em  Morgado  ,  e  naó  poderem 
fer  partidos ,  nem  apartados ,  ou  hipotecados  ,  nem  nelles  poderá  ha- 

ver preferipçam  immemorial ,  nem  ter  lugar  hipoteca ,  nem  fenço  que 
nelles  te  faça  ,  nem  por  cauza  de  dotte  ,  ou  Arras  ,  ou  alimentos  ,  nem 
por  qualquer  outra  couza  publica,  nem  piedoza  ,  nem  por  via  de  tef- 
tamento ,  ou  contratto  ,  nem  ultima  vontade,  nem  por  outra  alguma 
maneira  alheados,  como  bem  aíim  he  dilpofto  nas clauzullas  do  ditto 
Morgado  da  Crus  ,  fe  referem  ;  com  declaraífam  ,  que  fe  em  algum  tem- 

po o  fubcefTor  ou  fubceífores ,  que  peíuhirem  eadminiftrarem  o  ditto 
Morgado,  por  comviniencia ,  que  pêra  iíTo  fe  pofla  oílcrecer  com  li- 
xença  declPvey,  vemderem  ,  ou  trocarem  ou  efeambarem  ,  ou  de  qual- 

quer maneira  alhearem  ,  os  dittos  mil  cruzados  de  yuro  ,  ou  parte  del- 
les ,  naõ  pofla  receber  a  feu  poder ,  nem  de  feos  officiaes ,  o  dinheiro  , 

porque  foi  vendido  .,  ou  trocado  ;  antes  feya  logo  depozitado  em  maó 
de  pcífoa  fegura  e  abonada  por  Autoridade  de  yufhíTa,  pêra  delles  fe 
comprarem  bems  de  rais  livres,  e  dezembargados ,  que  nao  tenhaó  ou- 

tro vincullo  ou  emeargo  ,  nem  obrigaçam  ,  ou  em  outro  yuro  melho- 
rado ,  com  asmefmas  condiçoens  de  bems  livres,  pêra  que  fque  uni- 
do, e  vincullado  ao  ditto  Morgado  da  Crus ;  com  as  callidades,  con- ihílbens 
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diíTbens  e  obrigaçoens  delle  de  maneira  que  efte  vincullo  ,  euniaó  te- 
nhaó  leu  cumprido  ertcito  ,  pêra  todo  iempre  ,  na  forma  referida  da 
diípoziíFaó  ,  e  Inftituiçam  do  ditto  Morgado  ,  fe  obferve  ,  e  naó  fece  , 
nem  em  parte  ,  nem  em  todo  ,  pofto  que  parefa  ,  ou  fe  queira  moftrar 
que  feçou  a  cauza  ,  porque  foi  inílituido  ,  porque  fem  embargo  de 
todo  foi  vontade  do  ditto  Senhor  porque  fique  firme  ,  e  valliozo  a 
uniaó  dosdittos  mil  cruzados  pêra  todo  iempre,  eque  nenhuma  pef- 
iba ,  ainda  que  fejam  filhos  feos ,  ou  quaefquer  defcendentes  ,  poftaó 
pretender  que  ficam  na  Caza  osdittos  mil  cruzados  de  yuro  ,  ou  algu- 

ma parte  delles,  fendo  bems  livres,  e  de  partilha  ,  porque  fua  tençam, 
e  vontade,  hc  que  neíte  cazo  ,  e  em  quaefquer  outros  fcmelhantes, 
poftos  que  fejam  taes  ,  que  agora  naó  cuidem  ,  nem  poífam  cuidar 
nelles  ,  íique  toda  via  ,  elfe  vinculo  e  uniam  pêra  fempre  ,  por  fegu- 
ro  vallido  e  inteiro  fem  quebra  ou  diminuilfam  alguma,  epera  o  cum- 

prirem obrigaram  os  bems  e  rendas  do  ditto  Duque,  e  em  tcftemunho 
de  verdade  afim  o  otrogaram  ,  e  pedirão  fe  fizeífe  efte  ínftromento  nef- 
ta  notta ,  eque  delle  fedeífem  os  treslíados  neceçarios  que  aceitavaó, 
e  eu  Tabalíiaó  tudo  aceito  em  nome  de  quem  tocar  auzente  como  pef- 
foa  publica ,  ílipullante ,  e  afeitante  ,  teílemunhas  que  foraõ  prezentes 
Balthezar  Gomes,  eLuis  da  Silva  officiaes  da  Caza  de  Bragança,  e  to- 

dos conhecemos  a  elles  partes  ,  fim  os  próprios  aqui  conteúdos  que 
na  notta  afinarão  ,  com  as  teftemunhas ,  e  efta  fe  otrogou  em  vinte  féis 
dias  do  mes  de  Fevereiro  de  mil  e  féis  centos  fincoenta  e  fette  ,  e  eu 
Theodozio  Ca  Coita  de  Souza  Tabalíiaó  publico  de  nottas  por  Sua  Ma- 
geftade  ,  nefta  Cidade  de  Lisboa  e  feu  termo ,  que  efte  ínftromento 
em  meu  livro  de  nottas  tomei  ,  e  delle  a  que  me  reporto  efte  fis  tref- 
ladar  ,  e  concertei  e  fobeferevi  e  afignei  de  meu  publico  fígnal.  Lugar 
do  fignal  publico ,  em  teftemunho  de  verdade ,  Theodozio  da  Cofta  de 
Souza. 

Alvará  concedido  por  E/Rey  ao  Duque  D.  Theoiozw  II.  para  que 

em  todas  as  /nas  terras  ,  fem  embargo  do  privilegio  de  Matn* 
pOyteiro  dos  Cativos ,  e  da  Trindade ,  /è/ao  eleitas  para  os 

cargos  do  Concelho ,  os  que  os  tiverem.    Ejlá  no  Car- 

tório da  Cafa  de  Bragança  ,  donde  o  tirey.  l 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  de  Confirmação  vi-  V?r,~%    9  A 
rem  que  por  parte  de  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança,  ede*"*  tP 

Barcellos  meu  muito  amado,  e  prezado  fobrinho  filho  do  Duque  D.  An.  1){J2. 
Joaó  que  Deos  perdoe ,  me  foi  apreíentado  hum  Alvará  do  Senhor 

Rei  D.  Sebaftiaó  meu  fobrinho  que  fancla  gloria  haja  per  elíe  aífina- 
do,  com  huã  poílilla  ao  peè  também  por  elíe  do  que  tudo  o  treslado 
he  o  feguinte.  Eu  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  Alvará  virem  que 
havendo  reípeito  ao  que  na  petição  atras  cicrita  diz  o  Duque  de  Bra- 

gança meu  muito  amado ,  e  prezado  fobrinho  ,  e  vifto  como  minha 
tenção  naó  foi  conceder  privillcgios  aos  Maópoftciros  dos  Cativos^ 

nem 
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nem  da  Trindade ,  fenaó  fendo  peílbas  de  qualidade  que  autuamentel 
peçaó  as  elhiollas  como  comummente  fe  ufa  ,  cy  por  bem  ,  eme  praz, 
que  os  moradores  da  Villa  de  Villa  Viçofa  ,  e  ím  termo ,  que  naó  fo- 

rem defta  qualidade  naó  gozem  dos  dittos  privilégios  dos  Cativos ,  e 

da  Trindade  pcra  deixarem  de  lei'  eleitos,  edefervirem  nos  cargos,  e 
officios  do  concelho  ,  e  que  daqui  em  diante  poflaó  fer  eleitos  pêra  os 
dittos  officios  ,  e  os  íirvaô  fem  embargo  dos  dittos  privilégios  ,  e  de 
quaefquer  fentenças  da  Relação  que  neíle  cafo  haja  em  contrario  por- 

que aíli  o  ey  por  bem ,   e  meu  ferviço  ;  e  mando  a  todas  as  juftiças, 
ofliciaes  ,  e  peílbas  a  que  o  conhecimento  diíto  pertencer  que  cumprao, 
guardem  ,  e  façaó  inteiramente  comprir ,  e  guardar  efte  Alvará  como 
fe  nelle  contem  ,  o  qual  ey  por  bem  que  valha  ,  e  tenha  força  ,  e  vigor 
como  fe  foífe  Carta  feita  em  meu  nome  por  mjm  affinada ,  e  paliada 
per  minha  chancelaria ,  e  polto  que  per  ella  naó  lcja  pagado  fem  em- 

bargo das  ordenaçoens  do  fegundo  livro  titulo  vinte  que  o  contrario 
defpoem ,  Gaípar  de  Seixas  o  fez  em  Lisboa  a  quinze  de  Outubro  de 
mil  quinhentos  fetenta  e  dous  ,  Jorge  da  Coita  o  fes  eferever.  Poílilia. 
Ey  por  bem  que  o  meu  Alvará  acima  eferito  fe  cumpra  ,  e  guarde  co- 

mo fe  nelle  conthem  nos  privilégios  dos  Cativos  ,  e  da  Trindade  de  to- 
das as  Villas,  e  lugares  do  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  ,  e 

prezado  fobrinho  ,  e  mando  as  juftiças  a  que  o  conhecimento  diíto  per- 
tencer que  adi  o  cumprao  ,  e  façaó  comprir ,  e  eira  apoílilla  me  praz 

que  valha  ,  e  tenha  foiça  ,  e  vigor  poíto  que  o  efíeito  delia  haja  de 
durar  mais  de  hum  anno ,  eque  naó  feja  paTada  polia  chancelaria  fem 
embargo  das  ordenaçoens  que  o  contrario  defpoem  ,  Jorge  da  Coita  o 
fez  em  Évora  a  dous  dias  de  Janeiro  de  mil  e  quinhentos  íetenta  e  três. 
Pedindome  o  dito  Duque  D.  Theodofio  por  mercê  que  porquanto  elle 
era  o  filho  mais  velho  Baram  lídimo  que  ficou  por  falecimento  do  Du- 

que D.  Joaó  feu  Paj  ,  que  Deos  perdoe  ,  que  herdara  ,  e  fuecedera  lua 
Cafa  ,  e  terras,  e  lhe  pertencia  o  conteúdo  no  Alvará  nefte  tresladado, 
ouvelíe  por  bem  de  lho  firmar  ,  e  vifto  feu  requerimento  por  muito  fol- 

gar de  lhefaíer  mercê  tenho  por  bem,  e  lho  confirmo  ,  e  ey  por  con- 
firmado per  fucceílaó ,  e  confirmação  ,  e  mando  que  fe  cumpra,  e  guar- 

de inteiramente  aíli ,  e  da  maneira  que  nelle  fe  contem  ,  o  qual  quero 
que  valha  ,  tenha  força ,  e  vigor  como  fe  fofTe  carta  feita  em  meu  no- 

me permym  affinada,  e paliada  per  minha  chancelaria  fem  embargo  da 
ordenação  do  fegundo  livro  titullo  vinte  que  diz  que  as  couzas  cujo 
efíeito  ouver  de  durar  mais  de  hum  anno  paliem  por  cartas  ,  e  paliando 
por  Alvarás  naó  valhaó.    Miguel  da  Coita  o  fes  em  Lixboa  a  dous  dias 
domes  de  Junho  de  mil  quinhentos  noventa  edous    Eu  Ruy  Dias  de 
Menezes  a  fiz  eferever. 

O  Bifpo  de  Lcyría  Pedro. 

Alvará 
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xAharà  de  Confirmação  dos  Capítulos  do  Contrato  de  C  aja  mento  do 

D -Kj  tie  de  Bragança  D.  Theodofio  II.  com  a  Duqueza  Dona 
Ánna  de  Velajco.    Original  efiá  no  Cartório  da  Cafa 

de  Bragança ,  donde  o  copiey. 

EU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  alvará  virem  que  por  minha  or-M"nryj    24 
dera ,  e  mandado  ,  eílá  concertado  Calamento  ,  entre  Dom  Thco-  *       í 

doíio  Duque  de  Bargança  ,  e  de  Barcelos  ,  meu  muito  amado  ,  e  pre-  An.  1603. 
gado  primo  ,  e  Dona  Anna  de  Velaíbo  rilha  de  Joaô  de  Velafco  Con- 
deftable  de  Caftella ,  meu  primo  ,  e  de  Dona  Maria  Giron  ,  Duqueza 
de  Frias  Tua  mulher  ,  fobre  o  qual  fe  fez  efcritura  de  Capitulação, 
que  outorgarão  Dom  Francifco  Gomez  de  Sandoval  e Roxas,  Duque 
de  Lorota  ,  Marques  de  Denia  meu  primo  ,  em  S.  Lourenço  o  Real  ao 
primeiro  dia  de  Julho  do  anno  paílado  de  mil  íeis  centos  e  dous  pe- 

rante Miguel  Rodriguez  Efcrivaó  do  numero  daVilla  do  Efcurial  por 
procuração  efpecial  do  ditto  Duque  de  Bargança  ,  e  o  dito  Condeef- 
table  per  fi ,  e  como  marido  da  dita  Dona  Maria  Giron  Duqueza  de 
Frias ,  e  como  pay  legitimo  adminiftrador  da  dita  Dona  Anna  de  Ve- 

lafco fua  filha  ,  na  Cidade  deValhedolid  aos  fete  dias  domes  de  Julho 
do  dito  anno ,  perante  Brás  Lopez  Calderon  Efcrivaó  Real ,  e  publi- 

co da  ditta  Cidade  ,  a  qual  efcritura  traduzida  da  lingua  Caftelhana  em 
Portugueíà  he  a  que  fe  fegue.  O  que  fe  capitula  e  aífenta  por  o  Senhor 
Dom  Francifco  Gomes  de  Sandoval  e  Roxas ,  Duque  de  Lerma  Mar- 

ques de  Denia,  Comendador  mayor  de  Caftella  ,  Sumilher  de  Corps, 

Cavalheriííb  mayor  de  EIRey  noífo  Senhor  e*  do  feu  Confelho  de  ef- 
tado  em  nome  ,  e  por  poder  efpecial  que  tem  do  Senhor  D.  Theodo- 

fio fegundo  defte  nome  Duque  de  Bargança  ,  e  de  Barcelos  ,  Marques 
de  Villa  Viçofa  ,  Conde  de  Ourem  ,  Conde  de  Arrayolos ,  Conde  de 
Penafiel  Senhor  de  Monforte ,  e  de  Montalegre  ,  Condeftable  dos  Rei- 

nos e  Senhorios  de  Portugal ,  e  polo  Senhor  D.  Joaô  de  Velafco  Con- 
deftable de  Caftella  e  Leaó  ,  Camereiro  mor  d'  eíRey  noífo  Senhor ,  e 

feu  Copeiro  mor  do  feu  Confelho  deitado  ,  e  Preíidente  de  Itália,  Du- 
que da  Cidade  de  Frias  ,  Conde  de  Haro  ,  Conde  de  Caftilnovo  ,  Se- 
nhor dasCafas  de  Velafco  ,  e  dos  fete  Ifantes  de  Lara  para  concluir,  e 

eíFeituar  o  matrimonio  ,  e  Cafamcnto  que  por  ordem  e  vontade  de  Sua 
Mageftade  e  por  fua  real  autoridade  fe  ha  tratado  e  acordado  fe  cele- 

bre ,  e  contraia  entre  o  dito  Senhor  Duque  de  Bargança  ,  e  a  Senhora 
Dona  Anna  de  Velafco  filha  mavor  legitima  do  dito  Senhor  Condef- 
tabh  de  Caftella  ,  e  da  Senhora  Dona  Maria  Giron  Duqueza  de  Frias. 

I  Que  antes  de  todas  as  coufas  fe  ha  de  fupricar  a  Santidade  do 
noíTo  muy  Santo  Padre  Clemente  Oclavo  ,  que  de  fua  benignidade,  e 
graça  Apoftolica  difpenfe  com  os  Senhores  Duque  de  Bargança  c  Do- 

na Anna  de  Velafco,  habilitando-os  para  poder  celebrar  e  contraer  efte 
matrimonio  ,  e  removendo  o  empedimento  Canónico  que  refulta  do 
parentefeo  deconfanguinulade  que  ha  entre  osdittos  Senhores. 

II  Que  concedida  a  dita  dcípeufaçaó  porS.  Santidade  elogo  que feja 
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feja  traíido  o  breve  delia  o  Senhor  Duque  de  Lerma  reprefentando  a 
pellba  do  Senhor  Duque  de  Bargança  polo  poder  efpccial  que  para  cf- 
te  efíeito  tem  ,  e  a  Senhora  Dona  Anna  de  Velafco ,  promete  de  ufar 
do  dito  breve,  e  defpenfaçaó  e  precedendo  as  íblemnidades  que  reque- 

rem os  Sagrados  Cânones,  e  o  Santo  Concilio  de  Trento  fe  deípofa- 
raó ,  e  calarão  neíla  Cidade  de  Vaíhedolid  por  palavras  que  façaó  le- 

gitimo ,  e  verdadeiro  matrimonio  de  preíente  ,  fegundo  a  ordem  de 
Santa  Igreja  Catholica  Romana  ,  o  qual  aprovara  ,  e  retificara  o  Se- 

nhor Duque  de  Bargança  tanto  que  chegar  a  liia  noticia  que  fe  fez  e 
contraio  em  feu  nome  per  o  Senhor  Duque  de  Lerma  ,  e  de  fua  apro- 
baçaó  ,  e  ratificação  mandará  ao  Senhor  Condeílablc ,  e  a  Senhora  D. 
Anna  teítemunho  em  forma. 

III  Que  o  Senhor  Condeílablc  de  Caftella  por  todo  ornes  d"*  Ou- tubro defte  prezente  anno ,  e  per  fua  conta  ,  e  á  fua  cuíla  mandará  a 
dita  Senhora  Dona  Anna  fua  rilha  ate  a  por  nos  conrins  e  arraya  que 
por  aparte  de  Badajoz  devide  eíles  Reinos  de  Caftella  do  de  Portugal 
aonde  o  Senhor  Dom  Inhigo  de  Velafco  Conde  de  Haro  a  entregara 
ao  Senhor  Duque  de  Bargança  ,  que  aquelle  no  mefmo  tempo  hade 
chegar  a  dita  arraya  e  íitio  para  a  receber  que  fera  pola  menhá  ,  e  a 
hora  que  poífaó  chegar  antes  de  comer  a  algu  lugar  ou  íitio  dentro  de 
Portugal  em  cuja  Igreja  poífaõ  ouvir  miflá  e  receber  as  benções  e  ve- 
laçoes  nupciaes. 

IV  Que  atento  qucElRey  noíTo  Senhor  em  coníideraçaó  dos  gran- 
des merecimentos  do  Senhor  Duque  de  Bargança  ,  e  do  grande  paren- 

tefeo  que  tem  com  Sua  Mageílade  e  dos  muitos ,  e  muy  íinalados  fer- 
viços  que  os  anteceííbres  de  fua  Caía  tem  feito  aos  Senhores  Reys  ,  e 
o  dito  Senhor  Duque  e  feu  Pay  a  S.  Mageílade  ,  e  a  EIRey  noílo  Se- 

nhor que  haja  gloria  ,  e  para  que  haja  effeito  eíle  cafamento  ,  e  ma- 
trimonio ,  e  por  fua  caufa  e  contemplação  entre  outras  mercês  aha  fei- 

to ao  Senhor  Duque  ,  de  lhe  dar  licença  e  faculdade  ,  para  que  por 
tempo  de  vinte  annos  que  haó  de  começar  a  correr  depois  dos  largos 
dias  da  Senhora  Dona  Cathcrina  lua  mãy  e  que  fe  haja  acabado  outra 
licença  que  o  Senhor  Duque  tem  por  outros  féis  annos ,  poífa  em  ca- 

da hum  delles  fazer  trazer  da  índia  Oriental  trezentos  quintaes  de  dro- 
gas de  certas  efpeciarias  francos  e  livres  de  direitos,  fegundo  que  mais 

particularmente  fe  declara  na  cédula  Real  da  dita  mercê  em  que  Sua 
Mageílade  ha  íido  fervido  de  dotar  a  dita  Senhora  Dona  Anna,  a  rece- 

be ,  e  aceita  o  dito  Senhor  Duque  de  Lerma  em  nome  do  Senhor  Du- 
que de  Bargança  per  dote  ,  eílimado  em  cem  mil  ducados  Caílelhanos 

que  fazem  e  montaô  trinta  c  fete  contos  e  quinhentos  mil  maravedis, 
dos  quaes  o  Senhor  Duque  de  Lerma  faz,  e  conílituye  devedor  mani- 
fcíTo  ao  Senhor  Duque  de  Bargança  polo  dito  titulo  e  caufa  do  dote 
recebido  com  a  Senhora  Dona  Anna  bem  afii  como  fe  real ,  e  verdadei- 

ramente os  houvera  recebido  ,  c  de  prefente  os  recebera  de  Sua  Magef- 
tade  e  da  Senhora  Dona  Anna  em  dinheiro  de  contado  ,  e  ouvera  pal- 

iado de  fua  maó  à  fua. 

V    Que  de  mais  e  alem  dos  ditos  cem  mil  ducados  em  que  elRey 
noíTo  Senhor  dota  a  Senhora  Dona  Anna ,  hade  haver  aífí  mefmo  por 

augmento 
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augmento  de  dote  o  preço  ,  e  valor  das  joyas  ,  veílidos  ,  e  perfeas  que 
de  prefente  tem,  elevar  a  poder  do  dito  Senhor  Duque  de  Barganca , 
como  íe  taxairem  e  avaliarem  em  elta  Cidade  de  Valhedolid  por  duas 
peíToas  nomeadas ,  huá  por  parte  do  Senhor  Duque  ,  e  outra  pola  do 
Senhor  Condeílable. 

VI  Que  o  Senhor  Duque  de  Lerma  em  nome  do  Senhor  Duque 
de  Barganca  por  titulo  de  arras ,  e  doação  propter  nuptias  promete  a 
Senhora  Dona  Anna  dez  mil  ducados  da  moeda  deCaíiella  que  íàzem? 
e  montão  três  contos  íetecentos  ecincoenta  mil  maravedis. 

VII  Que  para  a  paga  e  reílituiçaó  de  todo  o  dito  dote  aumento  ,  e 
arras  e  que  fe  fará  com  elleito  bem  ,  e  cumpridamente  em  dinheiro  de 
contado ,  á  Senhora  D.  Anna  e  a  quem  feu  direito  tiver  tanto  que  ef- 
te  matrimonio  for  desfeito  ,  e  fem  aguardar  as  dilações ,  e  prafos  le- 
gaes  obriga  o  Senhor  Duque  de  Lerma  ao  Senhor  Duque  de  Barganca 
com  todos  feus  bens  que  tem  e  tiver ,  aíli  livres  ,  como  patrimoniaes 
e  da  Coroa  ,  e  morgado  e  todos  os  mais  de  qualquer  nome  ,  natureza  , 
e  condição  que  fejaô. 
VIII  Que  fe  o  Senhor  Duque  ou  feus  herdeiros  ,  e  fucceíTòres  naó 

pagarem  ,  ou  reítituirem  a  Senhora  Dona  Anna  ,  ou  a  quem  feu  direi- 
to tiver  ,  o  dito  dote  com  feu  aumento  e  arras  logo  que  for  chega- 
do o  dia  ,  e  cafo  da  paga  e  reílituiçaó  conforme  ao  Capitulo  preceden- 
te por  todo  elle  ,  e  por  a  parte,  e  cantidade  que  fe  deixar  de  pagar, 

e  reíhtuir  defde  agora  para  então  ha  de  ficar,  e  fica  fenfo  alquitar,  e 
a  rezaõ  de  vinte  mil  o  milhar  importo ,  e  carregado  fobre  os  bens  da 
Caía  ,  e  morgados  patrimoniaes  e  da  Coroa  ,  e  fobre  todos  os  mais  do 
S  Jiiíior  Duque  e  fobre  as  rendas  dclles  ,  e  efpecialmente  fobre  os  que 
fe  coníignarem  em  a  eferitura  que  fe  hade  outorgar  deite  dote  ,  e  ar- 

ras,  fem  que  pola  dita  íituaçaô  efpecial  de  rendas  fe  derrogue  ,  nem 
prejudique  a  Ipoteca  geral  o  qual  dito  fenfo  efeus  reditos  haõ  de  co- 

meçar a  correr  logo  que  fueceder  o  cafo,  e  des  o  dia  que  a  Senhora 
Dona  Anna ,  e  feus  herdeiros  puderem  pedir  o  dito  dote  ,  augmento , 
e  arras  como  fe  declara  nos  Capítulos  antes  deite,  e  aífi  meímo  com 
deltinaçaõ  de  paga  dos  ditos  reditos  para  a  parte  e  lugar  dos  Reinos 
de  Caftella  ,  ou  Portugal ,  em  que  a  Senhora  Dona  Anna  conílituir ,  e 
fizer  lua  morada  ,  e  habitação. 
IX  Que  para  firmeza  e  feguridade  de  todas  as  promeças  obriga- 

ções ,  cipotecas  ,  e  fundação  de  fenfo  e  paga  dos  reditos ,  e  das  mais 
coufis  contendas  em  os  quatro  Capítulos  antes  deite  o  Senhor  Duque 
de  Bragança  fe  obriga  a  haver  de  Sua  Mageítade  como  Rey  de  Portu- 

gal as  licenças ,  e  faculdades ,  que  forem  neceíTarias  em  forma  ,  e  cm 
fuítancia  a  toda  fatisfaçaó  do  Senhor  Condeítable  de  Caftella  ,  e  com 
todas  aschufulas  que  fe  requerem  de  difpenfaçoês ,  fufpenlbês ,  abro- 
gaçoes ,  derogacoes  de  dcrogaçoês  d  3  leves,  coítumes  ,  e  foros  ,  aííí 
geraes ,  como  municipaes  que  em  qualquer  maneira,  ou  confideraçaó , 
c  por  qualquer  entendimento  expreflb  ,  ou  fub  intelecto  directa  ,  ou 
indirectamente  íejaó  ou  poíTaó  fer  contrarias ,  ou  repugnantes  as  ditas 
licenças,  e  faculdades  reaes  ,  e efpecialmente  com  fufpeníaó  ,  dLpenfa- 
çaó  ,  e  derogaçaó  da  ley  de  Portugal  que  falta  ,  e  delpoem  na  fufpen- 
Tom.IV.  Uuu  çaó, 
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çaó ,  traslaçaó  ,  e  condição  dos  bens  da  Coroa  ,  ealheaçaó  deiles,  e  da 
outra  ley  que  prohibe  ao  marido  dar  e  prometer  a  íua  molhcr  por  ti- 

tulo ,  e  nome  de  dote  ,  e  arras  mais  da  terça  parte  do  que  real  e  ver- 
dadeiramente tiver  recebido ,  e  aíli  mefmo  com  derogaçaó  ,  fufpenfaó  , 

e  defpenfaçaó  de  todas ,  e  quaefquer  claufulas  geraes  ,  e  efpeciaes  ,  pe- 
nas, prohibiçoês ,  modos,  e  condições  com  que  os  Senhores  Reys, 

e  os  fundadores  dos  ditos  morgados  ,  e  aumentadores  deiles  ajaó  prohi- 
bido  ,  e  anulado  alheaçaó  ,  e  Ipoteca  e  obrigação  perpetua  ou  tempo- 

ral dos  taes  bens  ,  e  de  fuás  rendas  ,  e  o  poder  os  poíTuidorcs  ,  ou  fuc- 
ceíTores  ,  pedir ,  ou  confentir  que  em  feu  nome  ou  a  infiancia  de  ter- 

ceiro fe  tirem  ,  e  impetrem  íemelhantes  faculdades  ,  e  licenças  ,  e  uíar 
das  que  lhe  forem  concedidas  poios  Senhores  Reys  de  Portugal  de  leu 
motu  próprio  ,  e  poderio  real  abfoluto  ,  ou  a  inftancia ,  e  íiiplicaçaó 

de  parte  ,  e  condição  que  as  poção  pedir  ,  e  tirar  o  Senhor  Condcíta- 
ble  ou  a  Senhora  Dona  Anna  íua  filha  ,  e  pedir  a  Sua  Mageftade  as 
conceda  fem  que  feja  neceflario  aguardar  que  as  peça  e  tire  o  Senhor 
Duque  de  Bargança. 
X  Que  todos  os  bens  que  fe  ganharem  e  multiplicarem  de  confu- 

mo  durante  efte  matrimonio  fe  devidaó  ,  e  partaó  ,  igoalmente  entre 
os  Senhores  Duque  ,  e  D.  Anna  ,  e  feus  herdeiros  ,  adjudicando  tanto 
a  huã  parte  como  a  outra  com  declaração  que  as  dividas  fe  haó  de  pa- 

gar do  monte  mayor  ,  e  antes  de  fazer  a  dita  partição  ,  e  divifaõ  ,  affi 
as  que  fe  tiverem  caufado  ,  e  contraido  durante  efte  matrimonio  por  os 
ditos  Senhores  juntamente  ,  como  as  que  fe  caufarem ,  e  contrayrem 
polo  Senhor  Duque  foo  ,  e  fem  intervenção  ,  e  obrigação  da  Senhora 
Dona  Anna  com  que  em  todo  fucceííb  ,  e  em  qualquer  cafo  haó  de  fi- 

car livres ,  e  falvos  feus  bens ,  aíli  dotaes  ,  e  arras ,  como  parrafrenaes 
de  qualquer  obrigação  ,  e  ipoteca  que  tenha  feito  com  o  Senhor  Du- 

que ,  ou  foo  com  íua  licença  ,  concentimento  ,  e  authoridade  ,  e  com 
que ,  fe  as  dividas  aíli  contraidas  forem  em  mais  caníidade  que  os  bens 
que  fe  houverem  adquerido  ,  e  multiplicado  ,  naó  ha  de  poder  pedir , 
nem  pertender  a  Senhora  D.  Anna  fe  lhe  deve  ,  e  que  ha  de  haver  par- 

te deiles. 

XI  Que  por  quanto  o  Senhor  Duque  de  Bargança  ao  prefente  fe 
acha  obrigado  a  pagar  atguãs  dividas  em  cantidade  de  feílenta  mil  du- 

cados he  condição  que  para  a  paga  deiles  ha  de  poder  apartar  ,  e  dcÇ- 
membrar  as  rendas  das  fuás  Villas  d^  Ourem  ,  e  Porto  de  Mes  ,  para 
que  delias  fe  vaó  pagando  fem  que  a  Senhora  Dona  Anna  nem  feus 
herdeiros  poífaó  pedir  nem  pretender  fe  fez  a  dita  defmembraçaó  ,  e 
feparaçaõ  em  feu  prejuízo  ,  e  deminuiçaó  dos  bens  adqueridos,  em  que 
pudera,  c  devera  ter  parte,  com  que  logo  que  fejaó  pagados  os  ditos 
feílenta  mil  ducados  fe  haó  de  ajuntar  as  rendas  das  ditas  Villas  com  as 
mais  dos  outros  bens  dos  outros  eirados  ,  e  morgados  do  Senhor  Du- 

que para  que  de  tudo  o  que  d' alli  adiante  fe  multiplicar  com  clles , 
aja  a  Senhora  Dona  Anna  fua  parte. 
XII  Que  atento  que  efte  cáfamento  ,  e  matrimonio  fe  fiz  por  dote 

c  arras,  e  naó  por  carta  de  ametade  ,  que  he  termo  ,  c  linguagem  das 

leys  de  Portugal,  fe  declara,  ehe  condição  que  naó  fehao  deccivu- 
nicar 
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nicar  entre  os  Senhores  Duque ,  e  Dona  Anna  os  Capitais  que  agora 
tem  c  metem  nefte  matrimonio,  nem  os  que  ao  diante  tiverem,  e  ad- 

quirirem cada  hum  por  titulo  particular  de  herança ,  manda  ,  ou  doa- 
ção ,  porque  eftes  aíli  adquiridos  por  cada  hum  haõ  de  ficar  próprios , 

e  imparáveis. 
XIII  Que  por  quanto  o  Senhor  Duque  de  Bragança  com  licença  de 

Sua  Mageítade  tem  feito ,  e  fundado  de  certos  bens  hum  morgado  que 
chamaó  da  Cruz  a  cuja  fuceífaó  chama  aos  que  por  tempo  ouverem  de 
fuceder  em  fua  caía  ,  e  morgados  antiguos  fe  declara  que  nas  efcritu- 
ras  que  fe  haó  de  outorgar  em  comprimento  e  execuíTaõ  o  Senhor  Du- 

que poderá  pòr  todos  os  vínculos  claufulas ,  e  firmezas  que  lhe  parece- 
rem utiles  ,  e  neceíTarias  para  a  perpetuidade ,  eílabilidade ,  e  firmeza 

do  dito  morgado ,  como  naó  feja  metendo  ,  e  incorporando  nelle  ou- 
tros bens  de  novo ,  mais  dos  que  effeclti  vãmente  eftaó  metidos  ,  e  ex- 

prclfados  na  efcritura  ,  e  fundação  do  dito  morgado  porque  leria  pre- 
judicar naquella  parte  aos  outros  filhos  que  for  Deos  fervido  darlhe 

defte  matrimonio. 

XIV  Que  o  Senhor  Duque  dará  em  cada  hum  anno  dos  que  viver 
durante  efte  matrimonio  a  Senhora  Dona  Anna  três  mil  ducados  para 
a  fua  camará  livrados  no  feu  Thezoureiro  que  lhos  pague  por  quartéis 
que  fio  quatro  terços  ao  anno  ,  e  os  pagará  polas  livranças  que  a  Se- 

nhora Dona  Anna  der,  fem  que  feja  neceíTario  outro  algum  recado, 
livrança  nem  poder  do  Senhor  Duque ,  cujos  contadores  os  paííarao 
em  conta  chãmente,  eentende-fe  que  a  Senhora  Dona  Anna  hade  aver 
os  ditos  três  mil  ducados  fem  ter  obrigação  a  veílirfe  nem  enjoyarfe , 
nem  dar ,  nem  pagar  as  rações  nem  quitações  de  fua  cafa ,  criados ,  e 
criadas,  nem  fazer  outros  gaílos  femelhantes  ,  porque  todos  elles  fe 
hao  de  fizer  por  conta  do  Senhor  Duque. 
XV  Que  a  Senhora  Dona  Anna  hade  renunciar  as  ligitimas  ,  e  fu- 

turas fucceçoês  que  lhe  poderem  pertencer  dos  bens  ,  e  herança  do  Se- 
nhor Condeftabie  e  da  Senhora  Duqueza  de  Frias  feus  Pays  ,  e  fe  hade 

apartar  ,  e  defeftir  de  todos  feus  direitos ,  e  auçoes  em  favor  dos  Se- 
nhores Condeftabie ,  e  Duqueza,  e  da  dita  renunciaçaó  fará  efcritura 

cada  ,  e  quando  que  o  Senhor  Condeftabie  mandar  ,  e  ordenar ,  e  com 
todos  os  vínculos ,  forças ,  juramentos,  deíiftencias  ,  abdicações  ,  e  com 
todas  as  demais  claufulas  que  forem  necelfarias  para  que  em  nenhum 
tempo  nem  per  nenhum  calo  pofta  reclamar  nem  dizer  contra  cila  nem 

lhe  fique  re-riedio  ,  nem  recuríb  algum  ,  e  que  para  que  mais  valida- 
mente fe  poila  fazer  ,  e  outorgar  a  dita  efcritura  ,  e  fazer  a  dita  renun- 
ciaçaó precederá  emancipação  da  Senhora  Dona  Anna  feita  na  forma 

que  o  dii'eito  ,  e  leys  difpoem. 
XVI  Que  os  demais  filhos,  netos,  e  decendentes  dos  Senhores  Con- 

deflable  e Duqueza  de  Frias  pavs  da  Senhora  Dona  Anna  em  nenhum 
t  po  nem  calo  hao  de  poder  pedir  nem  pretender  que  efte  dote  he  in- 
(     :iofo ,  eexceííivo,  eque  como  tal  fe  deve  moderar,  e  reduzir  a  can- 

conforme  a  que  lhe  poderá  tocar  dos  bens  e  herança  de 

feus  pays ,  conforme  as  leys  deites  Rcynos  de  Caítella  ,  nem  a  Senho- 
ra Dona  Anna  (em  cafo  que  folie  iníUtuida   p^r  herdeira  do  Senhor 

Tom.  IV.  "Uuuii  Con- 
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Condeílable,  ou  da  Senhora  Duqneza  feus  Pays)  hade  eílar  nem  ficar 
obrigada  a  trazer  a  colação  ,  e  partição  os  cem  mil  ducados  de  que  S. 
Mageílade  lhe  tem  feito  mercê  por  cauíà  ,  e  contemplação  deite  ma- 

trimonio,  e  para  dote  delle  na  forma  que  fe  declara  no  Capitulo  quar- 
to porque  fehaõ  ,  e  devem  ter,  e  julgar  para  em  tal  cafo  por  bens  ad- 

ventícios ,  e  próprios  feus ,  ávidos  por  deaçaó  Real  feita  per  contem- 
plação de  fua  peíToa  ,  e  naõ  per  outra  alguma  confideraçaó  ,  e  para  ma- 

yor  abundância  ( fe  neceflario  for )  defde  logo  fe  ha  de  pedir ,  e  pede 
a  EIRey  noífo  Senhor  feja  fervido  de  conceder  fua  Real  faculdade  de 
aprovação  do  em  eíle  Capitulo  conteúdo  com  derogaçaó  da  ley  e  prac- 
matica  de  Madrid  que  modera ,  e  taxa  os  dotes  que  os  Pays  podem  dar 
a  fuás  filhas ,  e  de  outras  quaefquer  leys  ,  e  pracmaticas  defees  Reynos 
de  Caílella ,  que  difpoem  ,  ou  fe  poííaó  alegar  ,  ou  induzir  em  con- 
trario. 

XVII  Que  em  acontecimento  defallecer,  e  morrer  a  Senhora  Do- 
na Anna  fem  deixar  filhos ,  e  defeendentes  ,  naó  ha  de  poder  difpor 

per  contrato  nem  ultima  vontade  em  vida  nem  em  morte  das  duas  par- 
tes de  três  dos  ditos  cento  e  dez  mil  ducados  que  leva  per  dote  ,  e  ar- 

ras ,  que  haõ  de  fer ,  e  ficar  precifamente  para  o  Senhor  Condeílable 
feu  pay  ,  e  para  feus  herdeiros  ,  e  peíToas  que  tiverem  feu  direito  , 
que  fe  lhe  haó  de  pagar  naquella  maneira  ,  e  forma  de  paga  em  que  o 
Senhor  Duque  de  Bargança  eítá  obrigado  a  pagar  ,  e  reíiituir  o  dito 
dote,  e  arras  a  Senhora  Dona  Anna,  fegundo  fe  declara  no  Capitulo 
oitavo  deita  capitulação  de  maneira  que  a  Senhora  Dona  Anna  fomen- 

te poderá  difpor  em  vida  ,  ou  em  morte  da  terça  parte  dos  ditos  cento 
e  dez  mil  ducados  cue  foma ,  e  monta  trinta  e  féis  mil  e  feiícentos  e 
ieflènta  e  féis  ducados  e  féis  reales  e  vinte  dous  maravedis  ,  e  de  todo 
o  aumento  de  dote ,  e  bens  parrafrenaes  ;  porem  fe  fuededer  o  dito  ca- 

io de  morrer  fem  filhos,  ou  decendentes  fem  aver  difpoílo  da  dita  ter- 
ça parte  dos  ditos  cento  e  dez  mil  ducados,  e  do  aumento  de  dote, 

tudo  ilío  hade  aver  o  Senhor  Condeílable  ,  e  feus  herdeiros  ,  que  te- 
nhaó  feu  direito  excepto  o  augrnento  de  dote  que  refultar  do  preço  ,  e 
valor  de  joyas ,  veílidos ,  e  prefeas  de  que  fe  faz  menção  no  Capitulo 
(juiiito  deít.i  capitulação  porque  hade  ficar,  e  hade  fer  para  o  Senhor 
Duque  de  Bargança  ,  e  para  feus  herdeiros. 
XVIII  Que  fuecedendo  o  cafo  de  haverfe  de  reíiituir  ao  Senhor 

Combítahle  o  dito  dote  e  arras ,  em  conformidade  do  difpoílo  polo 

Capitulo  antes  dcíle  e  ã"  fezaó  for  viva  a  Senhora  Dona  Gatherina  may do  Senhor  Duque  de  Bargança ,  naó  fe  ha  de  entender  ter  chegado  o 
prazo  ,  e  termo  em  que  fe  ha  de  fa>:er  a  tal  rcílhuiçaó  ,  e  paga  do  di- 

to dote  ,  e  arras  ,  atê  que  fejaó  paliados  quatro  atuías  contados  defde 
o  dia  que  o  tal  cafo  fueceder ,  para  o  tempo  dosquaes  nao  haó  decor- 

rer intreflbs  do  dito  dote,  e  arras  ,  nem  reditos  do  cenfo  ,  que  pua 
d'  al!i  adiante  paííados  que  fejaó  os  ditos  quatro  annos  ha  de  ficar  ím- 
poílo ,  e  íituado  na  forma  ,  c  da  maneira  que  fe  contem  no  Capitulo 
oitavo. 

XIX  Que  fuecedendo  que  o  Senhor  Duque  de  Bargança  a  quem 
Dcos  guarde  muitos  aunos.,  falleça  ,  e  morra  fem  deixar  filhos  nem 

decen- 
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decendentes  fobrevivendo  a  Senhora  Dona  Anna ,  e  querendo  ílearfe  a 
viver  no  Reino  de  Portugal  para  em  tal  cafo  ,  e  acontecimento  íe  lhe 
hade  dar,  e  defde  logo  le  lhe  aífínala  aVilla  deArrayolos,  que  he  do 
dito  Senhor  Duque  ,  para  que  a  haja  ,  e  tenha  por  todos  os  dias  de  fua 
vida  ,  e  a  peílua  com  o  Senliorio  ,  e  vaílalagem  ,  e  com  todos  os  direi- 

tos ,  e  rendas ,  padroados  ,  e  provifoês  de  benefficios  ,  officios  ,  e  alcay- 
deria ,  e  com  tudo  o  mais  que  íe  foe  ter  por  anexo ,  e  pertencente  a 
dita  Villa  ,  íegundo  ,  e como  o  tem  ,  e  poíiue  o  Senhor  Duque,  e  fem 
que  dilto  lhe  mingue  ,  nem  falte  coufa  algua  por  todo  o  tempo  que 
como  dito  he  viver  ,  e  tiver  fua  habitação  a  Senhora  Dona  Anna  no 
dito  Reyno  de  Portugal,  perfeverando  toda  via  no  eítado  de  viuvez  9 
que  debaxo  deites  dous  modos  ,  e  condições  ,  o  Senhor  Duque  de  Ler- 
ma  em  nome  do  Senhor  Duque  deBargança  faz  adita  conceíTaó  a  Se- 

nhora D.  Anna  da  dita  Villa  para  que  a  aja ,  e  tenha  demais  ,  e  alem 
do  que  ouver  de  aver ,  e  ouver  por  leu  dote  ,  e  arras  ,  e  bens  parrafre- 
naes ,  multiplicados,  eadqueridos. 
XX  Que  fallecendo  o  Senhor  Duque  de  Bargança  em  tempo  que 

ficar  menor  de  idade  o  filho  ,  ou  íilha  ,  neto  ,  ou  neta  que  por  fua  mor- 
te ha  de  íueceder  em  fua  Cafa  ,  eirados  ,  e  morgado  ,  a  tuteria ,  e  cura- 

doria do  tal  filho,  ou  neto  ,  filha  ,  ou  neta  defde  agora  para  entaó  fe 
ha  de  difeernir  ,  e  fica  difeernida  na  Senhora  Dona  Anna  ,  para  que  a 
reja  ,  e  governe  como  tal  tutora  ,  ou  curadora  adminiítrando  a  peífoa, 
e  efeados  do  tal  foceífor  nellcs  com  declaração  ,  que  em  quanto  for  tu- 

tora ,  e  curadora  defeus  filhos,  e  em  quanto  tiver  o  governo  da  dita 

Cala  ,  e  eftados  ,  naó  poderão  fer  admitidos  a  officios  da  cafa  ,  e  fervi- 
çv,s  do  Senhor  ,  ou  Senhora  ,  que  ouver  fuecedido  nella  peífoas  ,  ou 
peífoa  algua  que  naó  fejaó  naturaes  do  dito  Reyno  de  Porugal ,  e  que 
durando  a  dita  tutoria  ,  e  curadoria  ,  e  o  dito  governo  ,  naó  feraó  pro- 

vidos de  juro  perpetuo  ,  nem  de  por  vida  da  fazenda  da  dita  Cafa, 
nem  dos  officios  delia  de  fazenda  ,  oujuftiça  ,  e  de  fuás  terras  ,  e  efta- 

dos nem  das  alcaydcrias  ,  e  tenencias  de  feus  Caftellos  ,  nem  das  Co- 
mendas, ou  benefficios  de  feu  padroado  ,  e  prefentaçaó ,  fenaó  os  natu- 

raes do  dito  Revno  que  actualmente  forem  ,  ou  ajaó  de  fer  Criados  da 
Cafa  ,  ou  Va!falIos  delia ,  e  que  fazendoHfe  alguã  coufa  em  contrario 
deita  capitulação  tudo  fera  nuHo  ,  e  que  neíta  conformidade  o  aja  de 
prometer  ,  e  prometa  a  Senhora  Dona  Anna  antes  de  começar  a  ufar? 

e  exercitar  adita  admíniftraçaõ  ,  caía*  mefmo  que  per  o  tempo  durar, 
naó  fará  auzencia  dos  ditos  citados ,  fenaó  for  temporal  ,  ou  por  cau- 
fa  precifa,  ou  neceTária,  c  tal  que  boamente  naó  fepoííà  efeufar. 
XXI  Que  fc  íbeeder  o  cafo  conteúdo  no  Capitulo  antes  deite  cm 

tempo  que  a  Senhora  Donn  Anna  feache  cm  idade  menor  de  vinte  cin- 
co annos  ,  defde  agora  para  entaó  pede  a  EIRey  noífo  Senhor  como 

a  Rey  de  Portugal  concedi  feu  Real  alvará  de  íuprimento  a  Senhora 
Dona  Anna  ,  para  que  poífa  ter  ,  e  reger  a  dita  titoria  ,  e  curadoria , 
fuprindo  juntamente  outros  qnacfqucr  deitei  tos  ,  e  derogando  ,  e 
pendendo  todas  equaefqoer  leys  e  foros  geraes ,  e  rrrunicipaes  que  faó3 
ou  poiíàó  fer  contrários  ao  contheudo  neíte  Capitulo. 

l^lUi    Que  fe  declara  3  e  entende  que  fe  acontecer  morrer  o  Senhor 
Duque 
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Duque  em  vida  da  dita  Senhora  Dona  Catherina  fua  máy ,  e  deixan- 

do filho  focelfor  em  lua  caía ,  e  eítados  fe  lhe  hade  pedir ,  e  íuplicar 
que  como  máy  ,  e  Senhora  de  todos  ,  e  de  tudo  faça  mercê  ,  e  favor  a 
Senhora  Dona  Anna,  e  a  feu  rilho  de  quererfe  encarregar,  aíli  da  ad- 
miniftraçaô  ,  e  governo  da  pcíToa  de  feu  neto  ,  como  de  feus  eítados  , 
para  que  a  tenha  ,  como  a  teve  ao  tempo  que  o  Senhor  Duque  leu  fi- 

lho foy  menor  de  idade  ,  com  que  falecida  a  Senhora  Dona  Catherina 
poíla  a  Senhora  D.  Anna  tomar  emfi  a  dita  adminiítraçaó  ,  e  exercita- 
la  ,  fegundo  e  da  maneira  que  fe  contem  no  Capitulo  vinte. 

XXIII    Que  de  tudo  o  contheudo  nos  fobreditos  vinte  dous  Capí- 
tulos ,  e  em  qualquer  delles  fe  haó  de  outorgar  por  os  Senhores  Du- 

que de  Lerma  em  nome  do  Senhor  Duque  de  Bargança ,  e  o  Senhor 
Condeílable  ,  efcrituras  em  forma  com  todas  as  forças  ,  e  firmezas  que 
nelle  fe  declara ,  particular ,  e  geralmente ,  e  com  todas  as  mais  que 
parecerem   neceííarias  para   mayor  firmeza  ,  e  eftabilidade  de  todas  as 
ditas  promeças  ,  e  obrigações  ,  ufando  para  eíle  effeito  de  quaefquer 
licenças ,  e  faculdades  que  tiver  concedido  ,  e  em  rezaó  ,  e  por  caufa 
deita  capitulação ,  e  para  fua  confirmação ,  e  aprovação  conceder  El- 
Rey  noífo  Senhor  declarando-fe  como  fe  declara  que  fem  embargo, 
que  eíta  Capitulação  fe  tem  feito  ,  e  as  ditas  efcrituras  fehaó  de  fazer, 
e  outorgar  neíles  Reynos  de  Caítella  ,  fe  haó  de  regular  ,  declarar  ,  e 
entender  conforme  as  leys  ,  e  foros  do  de  Portugal ,  em  quanto  naó  fo- 

rem contrarias  ao  aífentado  ,  e  tratado  neíles  Capítulos ,  ou  naó  fe  de- 
rogarem  por  as  ditas  efcrituras ,  e  querem  ,  e  confentem  os  ditos  Se- 

nhores que  entre  tanto  que  naó  fe  outorgarem  as  ditas  efcrituras  tenha 
eíta  Capitulação  affinada  de  feus  nomes  a  mefma  força,  eque  em  vir- 

tude delia  os  ditos  Senhores  Duque  de  Bragança  ,  e  Condeílable  poí- 
faó  fer  compelidos  a  feu  cumprimento,  por  rigor  de  direito  ,  e  em  via 
executiva  como  o  puderaó  fer  por  as  ditas  efcrituras  ,  e  por  fentença 
definitiva  pagada  em  coufa  julgada,  e  confentida  por  as  partes  ,  e  os 
Senhores  Duque  de  Bargança ,  e  Condeílable  pedem  a  EIRey  noílb 
Senhor  lhes  faça  mcrce  e  fe  firva  de  confirmar  eíla  capitulação  inter- 

pondo nella  fua  Real  authoridade  como  em  coufa  que  fe  ha  tratado , 
e  aífentado  com  a  mefma ,  e  que  de  fua  Real  confirmação  mande  paf- 
far ,  e  defpachar  a  cada  huã  das  partes  os  alvarás  e  faculdades  que  fo- 

rem neceííarias  ,  c  as  de  mais  convenientes  para  a  guarda ,  e  ccnferva- 
çaó  do  direito  de  cada  hua  delias ,  e  das  que  faõ  ou  poderem  fer  inte- 
reífadas  ,  e  que  as  que  faltar  de  conceder    Sua  Mageílade    fe  tenraó, 
e  entendaô  eftar  concedidas  com  foo  a  dita  fua  Real  confirmação  íem 
que  feja  necelfario  nem  fe  requeira  outra  mais  efpecial ,  nem  particu- lar. 

E  o  Senhor  Duque  de  Lerma  em  virtude  do  poder  que  do  Se- 
nhor Duque  de  Bargança  tem  que  vay  com  eílas  Capitulações  aven- 

do-as  viílo  ,  c  lido  ,  o  obrigou  ao  comprimento  delias  ,  e  a  tudo  o  nel- 

priínciro  de  Julho  de  mil  feiiccntos  e  dous  annos ,  teílcnumhas  o  Se- 
nhor 
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nhor  Dom  Joaó  de  Idiaquez  ,  e  o  Conde  de  Nieva  ,  e  D.  Pedro  Gon- 
çalez  de  Mendoça ,  e  Dom  Joaó  de  Saríis ,  e  Ruy  Mendez  de  Vafcen- 
cellos  ,  e  Dom  Martim  AíFonfo  ,  e  Dom  Pedro  Franqueza  ,  e  Sua  Ex- 

cellencia do  Senhor  outorgante ,  que  dou  fee  conheço  o  aííjnou.  O 
Duque  de  Lerma  ,  Marques  de  Denia.  Eu  Miguel  Rodriguez  efcri- 

vaô  d"  clRey  nolfo  Senhor  ,  e  do  numero  da  Villa  doEícurial  prefente 
fuy  ao  que  dito  he  com  as  ditas  teftemunhas ,  e  outorgante,  e  o  aífi- 
ney  em  teilemunho  de  verdade  Miguel  Rodrigues  Eícrivao. 

E  o  Senhor  Condeílable  de  Caftella  por  fi ,  e  como  marido  ,  e 
conjunta  peíloa  da  Senhora  Dona  Maria  Giron  Duquefa  de  Frias  fua 
molher  e  como  pay  e  legitimo  adminiílrador  da  Senhora  Dona  Anna 
de  Velafco  filha  mayor  legitima  dos  ditos  Senhores  ,  avendo  vido  è  li- 

do eíla  Capitulação  íe  obrigou  ,  e  deu  fua  palavra  por  íi ,  e  por  as  di- 
tas Senhoras  ao  comprimento  delia ,  e  a  que  a  guardarão  ,  e  compri- 

raó ,  como  nella  vav  declarado  ,  fem  exceptuar  ,  nem  refervar  couia 
alguã  ,  para  cujo  effeito  as  ditas  Senhoras  deraõ  ao  dito  Senhor  Con- 

deílable poder  comprido  de  que  eu  o  eícrivao  dou  fee  eoaílinou  em 
Valhedolid  a  fete  dias  do  ma  de  Julho  de  mil  íeifeentos  e  dous  annos 
ao  qual  forao  prefentes  por  teftemunhas  os  Senhores  D.  Diogo  Hen- 
riquez  de  Guímaõ  Conde  de  Alva  de  Liíte,  Dom  Henrique  de  Guí- 
maó  Conde  de  Oíivares ,  Dom  Franciíco  de  Rojas  e  Sandoval  Marques 
do  Cea ,  Dom  Luis  de  Córdova  e  Cardona  Conde  de  Cabra  ,  Dom 
António  de  Velafco  Conde  de  Nieva ,  Dom  Manoel  Alonfo  Perez  de 
Gufmaó  o  bom  Conde  de  Niebla  ,  Dom  Diogo  de  Suniga  Marques 
de  la  Banhefa  ,  Dom  Franciíco  de  Rojas  Marques  de  Poça  ,  Dom  Dio- 

go Fernandez  de  Cabrera  e  Bobadilha  Conde  de  Chincon  ,  Dom 
Franciíco  de  los  Cobos  edeLuna  Marques  deCamaraça,  Dom  Álvaro 
Manrique  de  Suniga  Marques  de  Villa  Manrique ,  Dom  Bernardino  de 
Velafco  ,  Dom  Blafco  de  Aragaó  ,  Joaó  Lopez  de  Sarate  Secretario  de 
Sua  Mageílade ,  Fernão  de  Matos  Secretario  de  Sua  Mageílade  eílantes 
nefta  Corte ,  e  Sua  Excellencia  do  dito  Senhor  Condeílable  outorgan- 

te aquém  eu  o  eícrivao  dou  fee  que  conheço  ,  o  aífinou  ;  Joaó  de  Ve- 
lafeo  Condeílable ,  paiTou  ante  mym  Braz  Lopez  Calderon. 

Em  nome  de  Deos  Amen.  Saibaó  quantos  eíle  publico  eírromen- 
to  de  poder  baílante  virem  que  no  anno  do  nafeimento  de  noífo  Se- 

nhor Jeíu  Chrifto  de  mil  e  íeifeentos  e  dous  annos  aos  treze  dias  do 
mes  de  Janeiro  do  dito  anno  em  Villa  Viçofa  nos  Paços  do  Reguengo 
aonde  pouía  o  ExcellentiíTimo  Senhor  D.  Theodofio  fegundo  deíle  no- 

me Duque  de  Bargança  ,  e  de  Barcellos  Marques  de  Villa  Viçofa  Con- 
de de  Ourem  ,  Conde  de  Arravolos  ,  Conde  de  Penafiel  ,  Senhor  de 

Monforte  ,  e  de  Montalegre  ,  Condeílable  deíles  Reynos  ,  c  Senhorios 
de  Portugal  &c.  nolfo  Senhor  ,  eítando  Sua  Excellencia  ahi  prefente 
perante  mym  Tabaliaó  ,  e  teftemunhas  ao  diante  nomeadas  por  elle 
íoy  dito  que  porquanto  elRey  noífo  Senhor  tem  ordenado,  e  he  fer- 

vido que  elle  café  com  n.  Excellcntiííima  Senhora  Dona  Anna  de  Ve- 
lafco filha  do  Exceli cntifíiffio  Senhor  Dom  Joaó  de  Velafco  Condeíla- 

ble deCaílelía  ,  Duque  de  Frias  Conde  deHaro  &c,  e  da  Excellcntií- 
íima Senhora  Duqaeza  Dona  Maria  Giron  elle  Duque  Dom  Theodo- 

fio 
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íio  entendendo  que  o  ExcellentiíTimo  Senhor  Duque  de  Lerma  Mar- 
ques deDenia  Comendador  mayor  de  Santiago  Gavalherifo  mayor  de 

Sua  Mageftade  e  do  feu  Coníelho  deitado  &c.  folgaria  de  lhe  fazer  cm 
tudo  mercê  ,  e  de  aceitar  a  oceupaçaó  deíle  negocio,  eile  namellior 
forma  e  modo  que  em  direito  puder  fer  ,  e  mais  valer  por  cila  publi- 

ca eferitura  dava  como  defeito  logo  deu  ,  e  outorgou  feu  inteiro  ,  e 
comprido  poder  ao  dito  Senhor  Duque  de  Lerma  ,  com  poder  de  fob- 
eítabelecer ,  para  que  por  elle  Senhor  Duque  conítituinte  ,  e  em  feu 
nome  reprefentando  fua  própria  peiroa  ,  e  como  elle  mefmo  o  pudera 
fazer  ,  poífa  tratar  e  mandar  tratar  ,  capitular  ,  concertar ,  e  alentar  o 
dito  caiame.nto  ,  e  couías  delle  ,  e  fazer  confentir  ,  outorgar  ,  e  affinar 
todas ,  e  quaefquer  capitulações  ,   eíerituras  com  quaefquer  claufulas , 
condições  ,  obrigações  ,  renunciaçoés  de  leys  ,  e  pragmáticas  ,  e  defafo- 
ramentos  ,  penas ,  eítipulaçoes  que  lhe  bem  parecer ,  e  que  forem  ne- 
ceíTarias  para  fegurança ,  e  inteiro  comprimento  de  tudo  o  que  capitu- 

lado ,  e  aífentado  for ,  e  para  o  obrigar  em  qualquer  forma  geral ,  ou 
particular  a  tudo  o  lbbredito  ,  e  a  comprir  ,  manter  ,  aprovar  ,  e  rctefi- 
car  dentro  do  termo  que  lhe  parecer  todas  ,  e  cada  huá  das  coufas  ,  que 
em  feu  nome  aííi  contratar,  e  prometer,  e  a  fazer  fobre  iílb  quaefquer 
outras  novas  eferituras ,  e  obrigações  que  lhe  pedirem  ,  e  aver  quaef- 

quer faculdades  ,  cédulas  ,  e  provilbes  de  Sua  Mageftade  ,  que  paia  fir- 
meza ,  e  confirmação  do  fobredito  íe  requerem ,  e  neceífarias  forem  ,  e 

para  obrigar  ao  comprimento  de  tudo  todos  os  bens  livres  ,  e  patrimu- 
niaes ,  delle  Senhor  Duque  ,  e  os  que  tem  da  Coroa  do  Reyno  como 
donatário  delia  ,  e  os  que  íaó  de  léus  eílados  ,  e  11  rrgados  tudo  na 
forma  e  maneira  que  lhe  parecer  ,  e  nceeíiario  for  ,  aííi ,  e  taó  compri- 
damente  como  elle  Senhor  Duque  conílituinte  a  iífo  os  poderá  obri- 

gar fe  prefente  fora,  c  como  tudo  o  que  dito  he  poderá  peflbalmente 
contratar ,  capitular ,  e  prometer ,  porque  para  tudo  o  acima  dito  ,  e 
para  cada  huã  das  ditas  coufas,  e  para  todas  as  anexas  a  cita,  e  depen- 

dentes delia  ,  difie  que  dava  como  defeito  deu  ao  dito  Senhor  Du- 
que de  Lerma  ,   c  a  feus  fobeftableeidos  todo  feu  poder  mandado  ge- 

ral ,  e  efpecial  com  livre  ,  c  geral  adminiílraçaõ  ,  e  quaó  baftante  lho 
podia  dar,  e  que  prometia  deter,  comprir  ,  guardar,  ê  manter  tudo 
o  que  por  o  dito  Senhor  Duque  de  Lerma  ,  e  feus  fobftabelecidos  por 
virtude  deita  eferitura  em  feu  nome  for  feito  ,  tratado ,   concertado , 
capitulado  ,  aíTentado ,  prometido,  e outorgado  em  rezaõ  do  que  dito 
he,  e  denaó  ir  contra  iífo  em  tempo  algum  em  todo  ,  nern  cm  parte, 
em  juizo  nem  fora  delle  fob  obrigação  de  todas  fuás  rendas ,  e  de  to- 

dos os  ditos  feus  bens  moveis,  edera:z,  direitos,  eauçoõs  ávidos,  e 
por  aver  ,  que  para  iífo  obrigou  ,  e  cm  tcílemunho  de  verdade  aíR  o 
outorgou  ,  e  mandou  de  tudo  fazer  eíte  eítromento  de  poder  que  aííi- 
nou  neíta  nota,  o  qual  eu  Tabaliaó  como  pcííoa  publica  ,  eítipulan- 
te  ,  e  aceitante  eítipuley,  c  aceitey  em  nome  dos  aufentes ,  a  que  toca, 
e  tocar  pode  ,  fendo  a  tudo  prefentes  por  teílemunhas  o  Senhor  Dom 
Duarte  Marques  de  Frcchilha  .  e  o  Senhor  Dom  Alexandre  ,  e  o  Se- 

nhor Dom  Felipe  Irmãos  do  dito  Senhor  Duque.  Francifco  Cordeiro 
publico  tabaliaó  que  oeferevi,  e  eu  dito  Francifco  Cordeiro  publico 

Tabaliaó 
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Tabaliaô  de  notas  em  eíla  Villa  Viçofa ,  e  feu  termo  pelo  Duque  de 
Bargança,  e  de  B  areei  los  &c.  noíTo  Senhor  o  fis  trasladar  concertey, 
fobeferevi ,  e  por  verdade  em  publico  aífiney  Francifco  Cordeiro  ,  eu 

Brás  Lopez  Calderon  Efcrivaô  publico  d'  elRey  noíFo  Senhor  vezi- 
nho  da  Cidade  de  Valhcdolid  Corte  de  Sua  Mageílade  fuy  prefente  ao 
que  dito  he  que  ante  mim  paliou ,  e  o  fiz  elerever  em  eítas  dez  folhas 
com  eíla  em  que  fiz  meu  íinai  em  teílemunho  de  verdade.  Brás  Lopez 
Calderon. 

E  por  quanto  hora  por  parte  dos  ditos  Duque  de  Bargança  ,  e 
Condeftable  fe  me  enviou  dizer  que  por  fe  efcuíarem  diverfas  faculda- 

des e  provifoês  que  para  firmeza  ,  e  melhor  cumprimento  de  tudo  o 
capitulado,  e  declarado  na  dita  eferitura  fe  requerem  ouveíTe  por  bem 
de  a  mandar  approvar  e  confirmar,  e  paliar  fobre  iílb  meu  Alvará  de 
confirmação  em  forma ,  tendo  eu  refpeito  ao  dito  cafamento  eftar  tra- 

tado ,  e  concertado  com  intervenção  de  minha  autoridade  Real  e  por 
folgar  de  lhes  fazer  em  tudo  mercê  mandey  ver  a  dita  eferitura  de  ca- 

pitulação ,  e  hey  por  bem  de  approvar  ,  e  confirmar  ,  e  tudo  ocon- 
theudo  e  declarado  nos  vinte  etres  Capítulos  delia,  para  que  fe  cum- 

pra ,  e  guarde  taó  inteiramente  como  nelle  fe  contem  ,  c  como  fe  ca- 
da hum  delles  fora  approvado ,  e  confirmado  por  particular  alvará  meu 

aííi  e  da  maneira  que  por  as  ditas  faculdades,  eproviíbês  fe  poderá  fa- 
zer ,  as  quaes  hey  por  concedidas  todas  e  cada  nua  delias ,  e  mando  a 

todos  os  officiaes  ,  e  miniííros  dejuftiça  dos  meus  Reynos  e  Senhorios 
de  Portugal  ,  que  aííi  o  cumpraô,  e  guardem  ,  e  façaó  inteiramente 
cpmprir  e  guardar  fem  embargo  de  quaefquer  ordenações  ,  leys  ,  regi- 

mentes ,  e  proviíòês  que  em  contrario  fejaõ  aíTi  minhas  como  dos  Se- 
nhores Reys  meus  predeceíTores  ,  poílo  que  requeiraó  efpecial  dero- 

gaçaó  ,  porque  de  meu  próprio  motu  ,  certa  fciencia  ,  poder  real ,  e 
abíoluto  as  hey  todas,  e  cada  huá  delias  porderogadas  para  efieito  da 
confirmação  ,  e  validação  da  dita  eferitura  fem  embargo  da  ordenação 
do  fegundo  livro  titulo  quarenta  e  nove  que  diz  que  fe  naó  entenda 
fer  por  mym  derogada  ordenação  alguá  fe  da  fuílancia  delia  fenaõ  fi- 

zer expreífa  menção,  e  fem  embargo  das  leys  que  dizem  que  a  geral 
derogaçaó  naó  valha ,  e  por  quanto  por  o  Capitulo  vinte  eíla  alenta- 

do que  em  cafo  que  o  dito  Duque  falte  em  vida  da  dita  Dona  Anna 
ficando  de  entre  ambos  filho  ou  filha  ,  neto  ,  ou  neta  fucceíTbr  de.  fua 
cala  ,  eílado  ,  e  morgados  ,  durante  a  menor  idade  aja  de  ter  ,  a  tutfela 
delles,  e  governo  da  dita  Cafa ,  e  efiados  a  dita  Dona  Anna. 

E  por  o  Capitulo  vinte  e  dous  fe  declara  que  fuecedendo  eílc 
cafo  em  vida  de  Dona  Catherina  minha  muito  amada  ,  e  prezada  tia 
may  do  dito  Duque  fe  lhe  ha  de  pedir  fe  queira  encarregar  do  governo 
da  peíToa  ,  e  citados  do  filho  fuceílbr  delles  ,  durando  a  menor  idade 
como  o  teve  em  quanto  o  dito  Duque  foy  menor ,  Ey  por  bem  ,  e 
mando  que  aííi  fe  cumpra ,  e  guarde  como  no  dito  Capitulo  vinte  dous 
fe  declara  ,  c  que  naó  fomente  aja  lugar  ficando  filho  do  dito  matri- 

monio ,  mas  ficando  filha ,  neto  ,  ou  neta  fuceílbr  da  dita  Caía  ,  e  ef- 
tados  ,  de  maneira  que  em  ambos  os  cafos  declarados  nos  ditos  Capí- 

tulos vinte,  e  vinte  e  dous,  fucedendo  aja  deter  a  dita  Dona  Caihc- 
Tom.  IV.  Xxx  ima 
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rina  o  governo  da  peíToa  ,  cafa ,  e  eftados  do  tal  fuceffòr  ,  e  mando 
que  efte  alvará  fe  cumpra  ,  e  guarde  na  fonna  que  ííca  dito  ,  peito 
que  o  effejto  delle  aja  de  durar  mais  de  hum  anno  ,  e  que  naó  paíTe 
pola  Chancellaria  fem  embargo  das  Ordenações  em  contrario  ;  e  do 
theor  deite  mandey  paíTar  dous  Alvarás  hu  para  o  dito  Duque  de  Bar- 
gança  ,  e  outro  para  o  dito  Condeftable  ,  para  fua  guarda  ,  e  coníerva- 
çaó  do  direito.  Gabriel  Corrêa  o  fez  com  as  entrelinhas  ,  a ,  no  Capi- 

tulo dezefeis ,  e  nem  fe  requeira  ,  no  Capitulo  vinte  e  três  em  Valhe- 
dolid  30  deMayo  de  mil  eíeifeentos  e  três  annos.  Eu  Martim  Afon- 
ío  Mexia  Secretario  de  Eftado  o  fís  eferever. 

B.EY. 

Anrique  de  Soufa. 

Alvará  de  E/Rey  D.  Filippe  porque  prorogou  ao  Duque  de  Bragas 
ça  D.  JoaÕ  II.  por  mais  vinte  annos  a  licença  ,  que  fe  concedes 
a  Senhora  D.  Catharina  fua  avó  ,  e  ao  Duque  D.  Thecdofio  Jeu 

pay  >  para  mandar  vir  dalntia  cada  anno  cem  quintaes  de  cr avo , 

e  outros  cem  ae  canella  ,  e  outros  cem  de  noz  , Jorros  de  direitos» 

NllfH.  243*  T7^  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  meu  alvará  virem  ,  que  tendo 
a   8       -      i  refpeito  ao  devido  que  comigo  tem  D.  Joaô  Duque  de  Bragança, 

An.  163  ô.      e  ̂g  BarCelos  ,  meu  muito  amado  ,  e  prezado  fobrinho  ,  e  ao  que  fe  tra- 
tou nas  capitulações  que  com  elle  fe  fizera 6  para  eíFeito  decafar  cem 

fua  molher  a  Duqueza  D.  Luiza  Francifca  de  Gufmaó  filha  dos  Du- 
ques de  Medina  Sidónia  ,  pelos  muitos  merecimentos,  e  lerviços  de  am- 

bas as  caías  ,  por  tudo  o  que  he  muy  digno  da  lembrança  que  eu  del- 
le tiver ,  e  muito  juílo  que  fe  veja  neile  ,  e  em  feus  defeendentes  o 

devido  gallardao  ,  e  refpeitando  outro  fi  por  todas  eflas  conílderaçoes  , 
e  pella  muita  eílimaçaô  que  fempre  fis  de  fua  peífoa ,  quaõ  merecedor 
he  de  toda  a  honra  ,  e  mercê  que  lhe  fizer,  tendo  por  certo,  de  quem 
elle  he  ,  que  me  fervirá  com  o  mefmo  animo  ,  com  que  tégora  o  fez  , 
rtípondendo  inteiramente  ao  que  fempre  fizeraó  feus  aícendentes  ,  cu- 

ja memoria  me  he  muy  prezente  no  ferviço  dos  Senhores  Rcys  meus 
predecelfores  ,  e  por  folgar  muito  de  em  tudo  lhe  moftrar  a  muito  boa 
vontade  que  lhe  tenho  ,  Hey  por  bem  ,  e  me  praz  de  lhe  fazer  mercê 
de  lhe  prorogar  por  tempo  demais  vinte  annos  a  licença  que  feconce- 
deo  a  Duqueza  D.  Cathcrina  fua  avó  ,  e  depois  fe  prorogou  por  vinte 
annos  ao  Duque  D.  Theodoíio  leu  pay  para  que  pudeííe  mandar  tra- 

zer da  índia  ,  cm  cada  hum  anno  cem  quintaes  de  cravo ,  e  cento  de 
canella  ,  e  cento  de  nóz ,  ou  em  feu  lugar  outros  cento  de  cravo,  eu 
canella  ,  forros  de  dereitos ,  tudo  comprado  por  feu  dinheiro ,  ou  de 
quaeíquer  peífoas  que  por  elles  ,  e  fua  commillaf)  maadaífem   trazer  a 
tal  efpeciaria  das  ditas  partes ,  e  que  acontecendo  que  em  algum  an- 

no 3  ou  annos  naõ  pudellem  vir  da  Lídia ,  por  qualquer  cauza  que  fof- 

fe, 
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fe .  todos  os  ditos  trezentos  quintaes  de  efpeciaria  por  inteiro  fe  pu^ 
deííb  trazer  em  cada  hum  dos  annos  feguintes  a  quantidade  que  para 
comprimento  dclles  faltaíTe  ,  fem  delia  fe  pagarem  direitos ,  e  iílo  alem 
dos  ditos  trezentos  quintaes ,  que  em  cada  hum  anno  podiaõ  mandar 
trazer ,  como  mais  largamente  fe  conthem  nas  provizoês  que  diíTo  fe 
paíTaraô  ao  dito  feu  pay  e  avó  ,  da  qual  licença  ufará  o  dito  Duque 
Dom  Joaó  pello  dito  tempo  de  vinte  annos  ,  alem  dos  vinte  que  fe 
prorogaraó  a  feu  pay  na  forma  contheuda  nas  provizoês  refferidas ;  e 
fendo  cazo  que  falleça  antes  de  gozar  inteiramente  deita  mercê  gofará 
delias  pellos  annos  que  eftiverem  por  comprir  quem  herdar  fua  cafa. 
Pello  que  mando  ,  ao  meu  Vizo  Rey ,  ou  Governador  do  Eítado  da 
índia ,  que  hora  he  ,  e  ao  diante  for ,  e  ao  Veedor  de  minha  fazenda 
daquellas  partes  que  deixem  embarcar  em  cada  hum  anno  ao  dito  Du- 

que nas  nãos  que  para  o  Reino  vierem  os  ditos  cem  quintaes  de  cravo, 
e  cento  de  canella,  e  cento  de  nóz  ,  ou  em  feu  lugar  outros  cento  de 
cravo  ,  ou  canella  forros  de  todos  os  direitos  pellos  ditos  vinte  annos , 
alem  dos  vinte  que  fe  prorogaraó  ao  Duque  feu  pay  fe  ainda  naó  efti- 

verem compridos.  E  outro  fy  mando ,  ao  Provedor  ,  e  officiaes  da  caza 
da  índia  que  façaó  defpachar ,  e  defpachem  ao  Duque  em  cada  hum 
anno  dos  ditos  vinte  as  ditas  Drogas  fem  que  por  rezaó  delias ,  fe  pa- 

guem direitos  alguns  na  dita  caza ,  nem  confulado ,  e  que  nenhus  con- 
tratadores po.Taó  pretender  nem  pertendaó  ,  nem  queiraó  que  o  dito 

Duque  lhes  pague  couza  alguma  de  dereitos  ,  que  fe  devaó  das  ditas 
drogas  pello  tempo  refFerido  ,  por  quanto  lhe  faço  mercê  defta  licen- 

ça livre  de  todos  os  direitos  ,  e  cite  alvará  fe  cumprirá  inteiramente, 
fem  duvida  ,  nem  embargo  algum ,  e  vallerá  pofto  que  feu  errei  to  aja 
de  durar  mais  de  hum  anno  ,  t  que  naó  paíTe  pella  Chancellaria  fem 
embargo  da  Ordenação  do  livro  fegundo  titulos  trinta  e  nove ,  e  qua- 

renta ,  que  o  contrario  difpoem ,  e  pello  que  toca  a  meya  annata  tem 
dado  fiança  o  Duque  ,  a  pagar  o  que  fe  determinar  que  deve  defta  mer- 

cê ,  Manoel  Pereira  o  fez  em  Madrid  aos  oito  dias  do  mez  de  Mayo 
de  mil  efeifeentos  e  trinta  eoito  annos.  Diogo  Soares  o  fes  eíciever. . 

REY. 

O  Duque  de  Viila  hermofa  Conde  de  Ficalho. 

Alvará  porque  V.  Mageftade  ha  por  bem  de  prorogar  ao  Duque 
de  Bragança  D.  Joaó  por  tempo  de  mais  vinte  annos  a  licença  que  .fe 
concedeo  a  Duqueza  D.  Catherina  fua  avó  ,  e  ao  Duque  D.  Theodoíio 
feu  pay  3  para  mandarem  trazer  da  índia  cada  anno  ,  cem  quintaes  de 
cravo  ,  cento  de  canella  ,  e  cento  de  nóz ,  011  em  leu  lugar ,  outros 
cento  de  cravo  ,  ou  canella  ,  forros  de  direitos  tudo  comprado  por  feu 

dinheiro,  pella  maneira  que  aííima  ,  e  atras  fe  conthem,  para  V.  Ma- 
geftade ver.  Fernão  Cabral  a  my  nada.  —  Pagou  nada  por  privilegio 

que  tem  em  Lixboa  a  três  de  Julho  de  feifeentos  e  trinta  eoito  annos, 
e  aos  officiaes  fomente  quatrocentos  e  oitenta  e  quatro  reis.  C  Miguel 

Maldonado.  ~  Regiftado  na  Chancellaria  a  folhas  dezoito  Manoel  l;er- 
Tom.  IV.  Xxx  ii  reira 
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reira  Botelho.  CS  Fica  alentado  ,  e  pagou  mil  c  duzentos  reis  Marçal 
<3a  Coita,  s  Regiftado  na  caza  da  índia  no  livro  trinta  e  hum  dos  re- 

gidos a  folhas  quatrocentos  e  oitenta  e  três  em  dezoito  de  Abril  feif- 
centos  e  trinta  e  nove.  tr  Joze  de  Touraes. 

E  naó  diz  mais  o  dito  alvará  ,  que  treslladey  do  próprio  bem  e 
fielmente  a  que  me  reporto.  Lixboa  fete  de  Março  de  mil  e  feifeentos 
e  fincoenta  e  dous.  E  eu  Manoel  Teixeira  de  Carvalho  eferivaõ  dos 

feitos  ejuítifficaçoes  da  fazenda  do  Ducado  de  Bragança  afiz  e  afíiney. 

Manoel  Teixeira  de  Carvalho. 

^Alvará  delKey  D.  Filippe  ao  "Duque  de  Bragança  Dom  Theodofio 
II.  em  que  lhe  faz  mercê  de  prorogar  por  mais  vinte  annos  a  mer- 

cê ,  que  tinha  feito  a  Senhora  D.  Catharina  de  poder  mandar  vir 

da  índia ,  cem  quintões  de  canella  y  e  cem  de  cravo ,  e  cem  de  noz  r 

forros  de  direitos ,  e  que  nao  cabendo  em  hum  anno  ,  no  feguinte 

pojja  carregar  o  que  tivejje  feito  de  menos.  Eíiá  o  Original  no 
Cartório ,  maço  das  Provijòens ,  donde  o  tirey. 

Nufn.  244»  '|  j^U  EIRej  faço  faber  aos  que  eíle  rnert  Alvará  virem  que  havendo 
An   y&Qi        I  ̂  eu  refpeito  aos  muitos,  e  grandes  ferviços  e  merecimentos  doDu- 

-que  de  Bragança  e  de  Barcelos  Dom  Theodofio  meu  muito  amado,  e 
prezado  primo  feitos  ao  Senhor  Rej  Dom  Sebaítiaô  meu  primo  que 
Deos  tem ,  com  ho  qual  fe  achou  na  batalha  de  Alcaçar  e  foi  nella  ca- 

tivo ,  e  ao  que  fes  a  EIRey  meu  Senhor  e  Pay  que  eíta  cm  gloria  nos 
íocorros  de  Lisboa  com  muita  dei  peia  de  fua  fazenda  e  outras  ceufas  , 
e aos  que  confio  e  efpero  que  elle  íempre  faça  comforme  aquém  he  e 
ao  que  fizeraó  os  Duques  lcns  progenitores  no  ferviço  dos  Senhores 
Rcys  paíTados  e  dâ  Coroa  do  Reyno  c  tendo  outro  fy  íefpcito  ao  con- 

junto devido  que  comigo  tem  ,  e  aver  ora  de  cafar  com  D.  Anna  de 
Velafco  filha  do  Condeitavel  de  Caílelia  meu  primo  do  meu  Confelho 
do  citado  emen  prefidente  do  meu  Confelho  Real  de  Itália  o  qual  ca- 
famento  fe  tratou  com  minha  autoridade  Real  e  por  meu  mandado ,  e 
querendo  eu,  por  todos  eftes  ref peitos  e concideraçoês  fazer  mercê  ao 
dito  Duque  comforme  a  cilas,  e  ao  amor,  e  boa  vontade  que  lhe  te- 

nho c  comfiando  ,  c  tendo  por  certo  que  fèmpre  me  fabera  ,  fervir  to- 
das ,  as  que  lhe  fizer  hej  por  bem  de  lhe  fazer  mercê  que  a  licença  que 

tem  D.  Cathcrina  ,  muito  minha  amada  e  prezada  Tia  ,  mãy  do  dito 
Duque  para  cm  fua  vida  poder  mandar  trazer  da  índia  ,  em  cada  hum 
anuo  cem  quintaes  de  cravo  e  cento  de  canella  ,  e  cento  de  nos  ,  ou  em 
leu  lugar  outros  cento  de  cravo  ou  canella  forros  dê  dereitò  tudo  con- 
prado  por  feu  dinheiro  ,  ou  de  quaefquer  peííbas  que  per  cila  e  lua  co- 
miçaó  mandarem  trazer  atai  efpeciaria  das  ditas  partes,  eque  aconte- 

cendo que  em  algum  anno  ou  annos  naõ  poíía  vir  da  Judia  por  qual- 
quer cauia  que  ieja  todos  os  ditos  trefentos  quintaes  de  efpeciaria  por 

inteiro  a  cautidade  que  pêra  comprimento  -dellcs  faltar  fe  poíía  trazer 
em 
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em  hum  dos  annos  fcguintes  fem  fe  delia  pagarem  dereitos ,  e  iílo  alem 
dos  ditos  trefentos  quintaes  que  em  cada  hum  anno  pode  mandar  tra- 

zer como  mais  largamente  fe  çomtem  nas  proviflbês  que  de  tudo  tem  a 
dita  D.  Catherina  minha  Tia  a  qual  licença  o  dito  Duque  tem  depois 
da  morte  da  dita  íua  mãy  por  tempo  de  íeis  annos,  ha  aja  o  Duque  na 
forma ,  e  comforme  as  ditas  minhas  provifoes  por  tempo  de  vinte  an- 

nos mais  de  maneira  que  a  aja  ao  todo  por  tempo  de  vinte  c  leis  annos 
e  fendo  cafo  que  o  dito  Duque  faleça  antes  de  gozar  inteiramente  def- 
ta  mercê  que  ora  lhe  faço  dos  ditos  vinte  annos  gozara  delia  pollos 
annos  que  eítiverem  por  cumprir,  quem  erdar  fua  Cafa,  porrezaó  da 
qual  mercê  mandey  que  o  Duque  fegurafe  ,  de  dote  a  dita  D.  Anna  de 

Velafco  ,  cem  mil  ducados  da  moeda  de  Caíleila  e  lhe  de  dez  mil'  du- 
cados de  arras  da  mefma  moeda  o  qual  dote ,  e  arras  lhe  afegura  fobre 

os  morgados  terras  ebeins  patrimoniaes  da  Coroa  que  o  Duque  tem 
com  minha  licença  a  qual  hei  por  bem  que  fe  paíTe  ,  no  cafo  da  reíti- 
tuiçaõ  de  dote ,  e  arras  fera  o  dito  Duque  obrigado  a  fazer  a  dita  ref- 
tituiçaõ  em  dinheiro  ou  em  Juros  de  vinte  mil  o  milhar  ,  obrigando  a 
iíTò  as  ditas  terras  emorgados  ebeins  patrimoniaes  e  da  Coroa  emver- 
tude  da  dita  minha  licença  de  que  pêra  iífo  fe  ha  de  pafTar  ,  e  que  mor- 

rendo com  filhos  poderá  a  dita  D.  Anna  tefear  da  terça  parte  de  dote  c 
arms  ,  e  o  mais  tornara  a  Caía  do  Condeítavel  íèu  Pay  ,  e  o  dito  Du- 

que fcrá  obrigado  a  lhe  aíinalar  três  mil  ducados  cada  anno  pêra  os 
guaftos  de  fua  Camará  T  e  com  iílo  ficara  o  Condeílavel  obrigado  a 
mandar  levar  fua  filha  a  fua  cuíla  athe  Badajos ,  pello  que  mando  ao 
meu  Vifo  Re]  das  partes  da  índia  que  ora  he  ,  e  ao  diante  for ,  e  ao 
Voador  de  minha  fazenda  em  cilas  ,  que  deixem  embarcar  ,  em  cada 
hum  anno,  nas  nãos  que  pêra  o  Pveyno  vierem  ao  dito  Duque  os  di- 

tes cem  quintaes  de  cravo  e  cento  de  caneiía  e  cento  de  nos  ou  em  feu 
lugar  outro  cento  de  cravo  ou  canelia  forro  de  todos  os  dereitos  pello 
dito  tempo  de  vinte  annos  mais  alem  dos  ditos  féis  que  elíe  ja  tem ,  e 
ade  aver ,  depois  da  morte  da  dita  Ília  mãy  a  qual  tem  a  dita  licença 
em  fua  vida  como  dito  he  ,  eaíli  ao  provedor,  eoíficiacs  da  Cafa  da 
índia  que  façaó  defpachar ,  e  defpachem  ,  em  cada  hum  anno  dos  di- 

tos vinte  annos  ao  dito  Duque  as  ditas  drogas  fem  que  porrezaó  dei- 
las  fe  paguem  dereitos  alguns  na  dita  Cafa  da  índia  nem  no  Comíu.b- 
do  ,  e  que  oenhus  contretadores  poífaõ  pretender  nem  pretendao  nem 
queimo  que  o  dito  Duque  lhes  pague  coufa  algua  de  dereitos  que  fé 
devao  das  ditas  drogas  pello  tempo  de  vinte  annos,  em  que  lhe  conce- 

do cila  licença  por  quanto  Hej  por  bem  de  lhe  fazer  mercê  delia  livre 

ded:reitos  alguns  ,  eque  eíle  meu  alvará  cumpraó  ,  e  guardem,  e'ía- 
çaó  jnteiramente  cumprir  ,  egardar  como  fe  nelle  contem  ,  eque  valha 
tenha  força  e  vigor  ,  como  fe  folie  Carta  feita  em  meu  nome  por  mj 
afinada  e  panada  por  minha  Chanccllaria  poílo  que  por  dia  nao  paíle 
eque  o  effeito  dèlle  aja  de  durar  mais  de  hum  anno,  fem  duvida  pem 
embargo  algum  de  qualquer  provifaó  ,  regimento,  ordenação  que  aja 
em  contrario  e  da  do  íegundo  livro  titulo  vinte  ,  e  quarenta  e  nove. 
Manoel  Coelho  o  fes  cn  Valhedolid  a  vinte  deMayo  de  mil  efeiiccn- 
tos  e  dous  e  eu  Luis  Alvares  Dasevedo  o  fis  eícrever. 

Portaria 
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Perfaria  das  mercês  ,  que  fez  EIRey  D.  Filtpve  ao  Duque  Dom 

Theodojiô  II.  de  Bragança»     EJlà  no  Cartório  da  Cu/a , 
donde  o  coytey. 

xíuttl.  2A.K.  Mj  *  LRey  noíTo  Senhor  havendo  refpeito  aos  muitos  ,  e  grandes  fer- 
An  1(0  JO>  viços  e  merecimentos  do  Duque  de  Bregança  e  de  Barcelos  Dom 

Theodoíio  feu  muito  amado  e  prezado  primo  ,  feitos  a  EIRey  D.  Se- 
baftiaó  (que  Deus  tem)  com  o  qual  fe  achou  na  batalha  deAlcaçar,  e 
foi  nella  cativo ,  e  aos  que  fez  a  EIRey  leu  Pay  que  fancla  gloria  ha- 

ja nos  lòccorros  de  Lisboa  com  muita  defpefa  de  lua  fazenda  ,  e  cm 
outras  ecuías ,  e  aos  que  Sua  Mageftade  confia  e  efpera  que  elle  íem- 
pre  faça  conforme  a  quem  he ,  e  ao  que  flzeraõ  os  Duques  feus  pro- 

genitores no  í  cr  viço  dos  Reys  paftàdos  e  da  Coroa  do  Reyno  ,  e  ten- 
do outro  fy  refpeito  ao  conjunto  devido  que  com  Sua  Mageftade  tem 

c  haver  ora  de  cafar  com  D.  Anna  de  Velalco  filha  -do  Condeftavel  de 
Caítella  feu  primo  ,  do  leu  Conlelho  do  eftado  e  feu  Prefídeiíte  do  feu 
Confelho  Real  de  Itália  ,  o  qual  cafamento  fe  tratou  com  a  authorida- 
de  Real  de  Sua  Mageftade  epor  feu  mandado  ,  e  querendo  Sua  MàgeÊ 
tade  por  todos  eftes  refpeitos  e  coníideraçoes  fazer  mercê  ao  Duque 
conforme  a  ellas ,  e  ao  amor  e  boa  vontade  que  lhe  tem  ,  e  conf  ando  e 
tendo  por  certo  que  fempre  lhe  faberá  fervir  e  merecer  todas  as  que 
lhe  fizer,  ha  por  bem  de  lhe  fazer  mercê  que  o  officio  de  Condeftavel 
do  Reyno  de  Portugal  que  o  Duque  tem  em  fua  vida  e  por  fua  morte 
para  leu  flho  herdeiro  e  fueceífor  de  fua  Caía  o  aja  por  duas  vidas 
mães  ,  que  feraó  a  de  feu  neto  ,  e  bifneto  ,  varões  e  herdeiros  e  fuecef- 
feres  de  lua  Cala  os  quaes  ufaraó  do  exercício  do  dito  ofticio  como 
ao  prefente  delle  ufa  o  Duque ,  e  affi  lhe  faz  mercê  para  daqui  em  di- 

ante dajurifdiçaó  daVilla  de  Villa  de  Conde  que  foi  do  Senhor  Dom 
Duarte  (que  Deos  tem  )  aíli  e  da  maneira  que  a  poftuirom  as  freiras  do 

mofteiro  da  dita  Villa,  efevendeo  ao  Infante  D. ''Duarte  avó  do  Du- 
que a  qual  terá  de  Juro  e  herdade  e  fora  daley  mental  ,  eque  poíTa  o 

Duque  prover  os  officíos  delia  affi  como  o  fazia  o  dito  Senhor  Dom 
Duarte  e  que  feus  ouvidores  póíTaó  conhecer  dos  agravos  como  o  fa- 
ziaó  os  do  dito  Senhor  D.  Duarte ,  e  de  lhe  tirar  por  duas  vezes  fora 
da  ley  mental  ,  as  Villas  de  Monforte  ,  Melgaço  ,  Caftrolcboreiro  , 
Caftello  de  Piconha  e  Villafranca  ,  e  Nogueira  que  forom  dados  em  ca- 

famento ao  Duque  D.  Theodcíio  feu  avo  ,  eque  a  ametade  da  dizima 
nova  do  peitado  de  Azurara  termo  da  Cidade  do  Porto  que  o  Duque 
tem  em  lua  vida  ,  tendo  a  outra  ametade  de  Juro  fora  da  ley  mental , 
a.  aja  de  Juro  e  herdade,  e  lha  tira  por  duas  vezes  fora  daley  mental  ; 
e  outro  íy  lhe  faz  mercê  que  a  licença  que  tem  a  Senhora  D.  Carheri- 

na  fua- mãy  para  em  fua  vida  poder  mandar  trazer  da  índia  ,  cem  quin- 
taes  de  cravo  ,  cento  de  canela  ,  e  cento  de  noz ,  ou  em  feu  lugar  ,  ou- 

tros cento  de  cravo  ,  ou  canela,  forros  de  defeitos  a  qual  licença  o  Du- 
que tem  depois  da  morte  da  dita  Senhora  D.  Catherina  fua  Mãy  por 

tempo  de  féis  annos  a  aja  o  Duque  por  tempo  de  vinte  annos  mães  de 
maneira, 
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maneira  que  a  aja  ao  todo  por  tempo  de  vintafeis  annos  ,  e  fendo  cafo 
que  o  Duque  ralecefle  antes  de  gozar  inteiramente  deita  mercê  que  ora 
lhe  faz  dos  ditos  vinte  annos  gozará  delia  pollos  annos  que  eíuverem 
por  cumprir  quem  herdar  fua  Cala  ,  e  por  rezaó  defta  licença  dos  di- 

tos vinte  annos  ha  Sua  Mageftade  por  bem  que  o  Duque  dote  a  dita 
D.  Anna  de  Velafco  cem  mil  ducados  de  moeda  de  Caílella  ,  e  lhe  de 
dez  mil  ducados  de  arras  da  meíma  moeda  ,  o  qual  dote ,  e  arras  lhe 

afegur.;rá  lo 'ore  os  morgados,  terras  ,  e  bees  patrimoniaes  ,  e  da  Co- 
roa que  o  Duque  tem  com  licença  de  Sua  Mageftade,  a  qual  Sua  Ma- 

geftade ha  por  bem  que  íepaíTe,  e  no  cafo  de  reftituiçaõ  de  dote  e  ar- 
ras lerá  o  dito  Duque  obrigado  a  fazer  a  dita  reftituiçaõ  em  dinheiro 

011  em  Juro  de  vinte  mil  o  milhar  a  fatisfaçaô  das  partes  obrigando  a 
iífo  as  ditas  terras  c  morgados  e  beês  patrimoniaes  e  da  Coroa  em  ver- 
tude  da  dita  licença  de  Sua  Mageftade  que  para  iífo  fe  ha  de  paliar  ,  e 
quQ  morrendo  fem  filhos  poderá  a  dita  D.  Anna  teftar  da  terça  parte 
do  dote  e  arras  ,  e  o  mais  tornará  a  Cafa  do  Condeftavel  feu  Pay  ,  e  o 
Duque  fera  obrigado  a  lhe  íignasar  ti  es  mil  ducados  cada  anno  para 
es  gaftos  de  fua  Camará  e  com  ifto  fiquará  o  Condeftavd  obrigado  a 
mandar  levar  fua  filha  a  fua  cufta  até  Badajoz;  e  outro  íi  ha  Sua  Ma- 

geftade por  bem  que  fe  o  Duque  quizer  feguir  por  juftiça  o  dereito 
que  pretende  ter  na  Viila  de  Guimarães  e  na  Alcaidaria  mor  e  rendas 

delia  e  no  Reguengo  que  os  Duques  deBregança  feus  anteceíTores  ti- 
verom  ,  com  titulo  de  Duques  da  dita  Villa  fe  íhe  de  provifaó  para  o 
poder  fazer  ordinariamente  ,  contra  o  Procurador  da  Coroa  de  Sua  Ma- 

geftade;  eque  íe  lhe  palie  provifaó  para  que  ascaufas  que  o  Procura- 
dor de  Sua  Mageftade  tem  movidas  contra  o  Duque  fobre  as  dizimas 

de  alguns  pefeados  fecos  fe  fufpendaô  no  eftado ,  em  que  eftiverem ,  e 
iílo  polia  vida  do  dito  Duque  Dom  Theodofio  ,  e  de  hum  feu  filho 
ou  filha  defte  Matrimonio ,  e  fenaô  tiver  filhos  delle  durará  a  mefma 
fufpenfaó  pclla  vida  de  quem  for  herdeiro  de  fua  Gafa.  Em  Valha- 
dolid  a  ic  de  Abril  de  1602  dis  no  rifeado  do  Rey ,  ena  entrelinha 
delle. 

Pedralvares  Pereira. 

Doação  de  Villa  do  Conde  por  EIRey  D.  Filippe  I.  ao  Duque  D. 
Thivdoíio  11.  com  ajuri /dicção  ,  e  data  doa  ofícios  ,  de  juro  ,  e 

herdade.   E/lá  no  Cartório  da  dita  Ca/à,  maço  das  Con* 

firmaçces. 

DOm  Phillippe  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal,  edos  Algar- j^^    7.  a  6 
ves  daqiiem  ,    e  djl.em  mar  em  Africa,  Senhor  de  Guine,  e  da  * 

Conquifta  navegação  comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia  ,  Perfia  ,  edaln-  An.  1602. 
dia ,  &c.  Faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  de  doaçaô  virem  que 
havendo  refpeito  aos  muitos  ,  e  grandes  merecimentos  ,  e  ferviços  do 
Duque  deBargança,  e  de  Rareei  los  D.  Theodozio  meu  muito  amado, 
e  prezado  Primo  feitos  a  EIRey  Dom  Sebaftiaó  que  Deos  tem  com  o 
qual  fe  achou  na  batalha  de  Alcaccic  5  e  foi  nella  captivo  5  e  aos  cue fez 
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fez  a  EIRei  meu  Senhor  ,  e  Pai  que  fan£ra  gloria  aja  nos  focorros  de 
Lisboa  com  muita  defpefa  defua  fazenda  ,  e  em  outras  couías  ,  e  aos 
que  confio  ,  e  eí  pêro  que  elle  íempre  me  íàça  conforme  a  quem  he  ,  e 
aos  que  fizeraó  os  Duques  feus  Progenitores  nos  ferviços  dos  Reis  paf- 
iàdos ,  e  da  Coroa  do  Reino  ,  e  tendo  outro  fy  reípeito  ao  conjunto 
devido  que  comigo  tem,  e  haver  hora  de  caiar  com  D.  Anna  deVallaf- 
co  filha  do  Condeítavel  de  Caífeíla  meu  Primo  do  meu  Confelho  do 

eirado  ,  e  Prefidente  do  meu  Confelho  Real  de  Itália  o  qual  cafamen- 
to  fe  tratou  com  minha  authoridade  Real  ,  e  por  meu  mandado  ,  e  que- 

rendo eu  por  todos  elfes  refpeitos ,  e  confideracoes  fazer  mercê  ao  dito 
Duque  ,  e conforme  a  ellas  ,  e ao  amor  ,  e  boa  vontade  que  lhe  tenho, 
e  confiando,  e  tendo  por  certo  que  íempre  me  faberá  fervi  r  ,  e  mere- 

cer todas  as  que  lhe  fizer.     Hey  por  bem  ,  e  me  praz  de  lha  fazer  como 
defeito  por  eíla  p relente  Carta  lhe  faço  merce  ,  e  irrevogável  doação 
entre  vivos  valledoura  deite  dia  para  todo  fempre  de  juro,  e  de  her- 

dade para  elle ,  e  para  todos  feus  filhos ,  netos  herdeiros  ,  e  fucceíTo- 
res  que  após  elle  vierem  aíly  afeendentes  ,  como  defeendentes  trarif- 
verçaes,  e  coitáteráes  machos,  e  fêmeas  aquém  de  direito  vier,  e  per- 

tencer a  dita  Caía  dajurifdiçaó  Civel  ,  e  Crime  da  Viila  dcVilia  de 
Conde ,  c  feia  termo ,  que  foi  de  D.  Duarte  meo  Tyo ,  que  Dcos  tem 
aíly  ,  e  da  maneira  que  elle  a  tinha ,  e  poíTuya  ,  e  antes  delle  a  tiveraó, 

cpoííuiraó  as  freiras  de  Saneia  Clara  da  dita  Villa,  e  fe  vendeo  ao  I'f- 
fante  D.  Duarte  Avo  do  dito  Duque ,  e  que  o  Ouvidor ,  e  Ouvidores 
que  elle  Duque  ,  e  feus  fuceellbres  pozerem  na  dita  Villa  poílaó  co- 

nhecer ,'  e  conheçaó  per  appellaçaó  ,  e  aggravo  ,  e  de  fuás  fentenças ,  e 
determinações  daraó  appellaçaó  ,  e  aggravo  para  os  meus  Defembarga* 
dores  aqué  o  conhecimento  pertencer.  E  aífy  me  praz  que  o  dito  Du- 

que, e  feus  fucceílòres  poífaó  prover,  edar  por  fuás  Cartas  osofficios 
da  dita  yilla .,  e  feu  termo  excepto  os  das  íifas  ,  e  das  alfandegas  ,  e  do 
mar  ,  e  os  que.  forem  da  data  do  Confelho  ;  e  iíto  fem  embargo  da  Or- 

denação  do  fegundo  livro  titulo  das  Rainhas,  e  Itfantes  que  manda 
que  os  que  tiverem  poder  de  dar  officios  os  naó  dem  per  luas  Cartas, 
e  as  pehoas  a  quem  aífy  derem  os  ditos  ofícios  feraó  obrigadas  antes 
que  os  comecem  a  fervir  a  tirarem  de  minha  Chancellaria  os  regimen- 

tos,  eos  TabaliaCs  deixarão  nella  feus  íinaes  públicos  como  tudo  mais 

'largamente"  fe  contem  na  Carta  qtte  o  dito  Dom  Duarte  meu  Tio  que 
DeostéAi  tinha  da  dita  jurifdiçaó  ,"  e  nua  appoltilla  que  e/fá  no  fim  da 
dita  Carta  das  quaes  o  treslado  ás  verão  ad  ver  bum  he  o  feguiníe.  Dom 
Sebaftiaõ  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal,  e  dos  Algarves  daquem, 
e  dalém  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine ,  e  da  Conquifta  navegação 
comercio  da  Ethiopia  ,  Arábia  ,  Pedia  ,  e  da  índia  &c.     A  quantos  efta 
minha  Carta  virem  faço  íàber  que  por  Abbadeíla  ,   e  Relligiofas  do 
nioífeiro  de  Santa  Clara  de  Villa  de  Conde   levarem  ,    e  arrecadarem 

por  muitos  annos  a  renda  da  dizima  da  Alfandegua  da  dita  Villa  de  Vil- 
la de  Conde  que  pertencia ,  e  era  da  Coroa  do  Reyno  fem   ter  para 

ifib  doação  ,  nem  titullo  algum  foraó  por  iífo  demandadas  pelo  Pro- 
,  curador  deElRey  meu  Senhor,  e  Avo  que  fancla  gloria  aja,  e  foraó 

.  cpndenadas  por  fen  tença  do  Juiz  dos  feitos  de  Sua  Alteza  que  largaf- 

íem 
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lem  adita  dizima,  c  rendas  da  alfandegua  da  dita  Villa  ,  eque  pagaf- 
íem  tudo  o  que  o  dita  alfandegua  tinha  rendido  ,  e  ellas  receberão  da 
li  te  conteftada  em  diante  em  que  fe  montarão  per  liquidação  que  dií- 
lo  fe  fez  três  contos  e  feifeentos  e  cincoenta  mil  e  oitocentos  e  feíTen- 
ta  e  quatro  reis  fegundo  fe  vio  por  huma  fentença  que  dizia  ler  dada 
por  o  Doclor  Lourenço  Garces  aos  trinta  e  hum  dias  do  mes  de  Agof- 
to  de  mil  quinhentos  e  vinte  e  oito  annos ,  e  pelos  autos  da  liquida- 

ção  delia  per  vertude  da  qual  fentença  foraó  requeridas  a  dita  Abba- 
delTa ,  e  fieiras  para  averem  de  pagar  a  dita  contia  em  que  aííy  eraó 
condenadas  ,  e  por  ellas  darem  a  penhora  todas  as  rendas ,  direitos ,  e 
Igrejas  que  pertenciaõ  ao  dito  mofteiro,  e  fendo  requeridas  que  úq[- 
lem  a  jurifdiçaõ  que  tinhaó  na  dita  Villa  de  Villa  de  Conde  para  lhes 
aver  de  ficar  as  ditas  rendas  ,  direitos  ,  e  Igrejas  de  que  tinhaó  neceíli- 
dade  para  mantença  da  dita  Cafa  ,  e  o  naó  quererem  fazer  o  dito  Se- 

nhor ouve  do  San&o  Padre  hum  breve  para  fe  fazer  penhora  na  jurif- 
diçaõ que  tinhaó  na  dita  Villa ,  e  lhe  ficarem  as  ditas  rendas  de  que  fe 

fuitentavaó  ,  e  mantinhaó  do  qual  breve  foraó  executores  Frey  Phillip- 
pe  Mendez  Dom  Abbade  do  mofteiro  de  Saó  Salvador  de  Gamfez ,  e 
Lopo  Diaz ,  e  Jacome  de  Caftilho  Cónegos  de  Braga ,  e  ouvindo  o 
dito  mofteiro  acerca  do  dito  cafo  ,  e  comprimento  do  dito  breve  po- 
zeraó  nos  autos  da  determinação  do  dito  breve  a  fentença  feguinte. 
Chrijli  nomine  invocato ,  viftos  eit.es  autos  ,  e  o  que  por  elles  fe  moftra 
§.  a  comiíTaô  Appoftolica  a  mym  Dom  Abbade  per  Sua  Sanclidade  fei- 

ta ,  e  aify  a  fubdclegaçaó  a  Nós  Cónegos  per  o  Prior  ,  e  Meftre  ichola 
coliegas  na  dita  comiíFaó  do  dito  Dom  Abbade  feita  ,  e  aceitação  de 
todo ,  e  artigos  per  nós  juntamente  recebidos  ,  e  inquirição  per  nós 
cm  peiíba  na  Villa  de  Villa  de  Conde  de  cuja  jurifdiçaõ  aqui  fe  trata 
tomada  com  os  mais  exames  que  aquy  ,  e  na  dita  Villa  fizemos  ,  e  to- 
iramos ;   e  vifto  como  fe  moílra  a  AbbadeíTa  ,  Donas  ,  e  Convento  do 
mofteiro  de  Sandta  Clara  da  Ordem  de  Saó  Franciico  da  dita  Villa  ,  fe- 

rem condenadas  per  fentença  que  pairou  em  coufa  julgada  que  em  ef- 
tes  autos  anda  em  favor  de  EIRey  nofTo  Senhor  nos  fruitos  ,  e  rendi- 

mentos de  Alfandegua  fobre  que  fe  litigou  des  o  tempo  da  litis  con- 
teílaçaó  ate  a  real  en trégua  em  a  qual  condenação  com  principal  dizi- 

ma ,  e  vintenna  fe  montão  três  contos  feifeentos  e  cincoenta  mil  e  oi- 
tocentos efeíTenta  e  quatro  reis  como  dos  autos  da  liquidação  que  ou- 

tro fy  aqui  andaó  fe  moftra  pela  qual  condenação  ,  e  foma ,  ella  Ab- 
badeifa  ,  e  Convento  foraó  em  forma  requeridas  em  nome  do  dito  Se- 

nhor vencedor  ,  e  deraó  ,  e  nomearão  para  a  pagua  da  dita  foma ,  e  di- 
vida todo  o  rendimento  do  dito  mofteiro  ,  e  Igrejas  a  elle  in perpetuum 

anexas  com  o  que  o  dito  mofteiro  foi  inftituido  ,  e  regido,  editíicado, 
e  dotado  ,  e  íem  o  qual  rendimento  ,  e  coufas  per  ellas  nomeadas  o  di- 

to mofteiro  ,  e  religiofas  dclle  naó  podem  viver  ,  nem  fe  fciftentar, 
nem  manter  na  qual  nomeação ,  e  rendimento  naó  nomearão  a  jurifdi- 

çaõ da  dita  Villa  que  lhes  pertencem  por  a  naó  terem  por  bens  de  ren- 
da por  na  verdade  o  naó  fer  por  fer ,  e  a  terem  por  mais  incomodofa 

danoía  ,  e  fera  fruito  ao  mofteiro  que  proveitofa  por  nella  naó  aver 

rendimento  ,  nem  emolumento  que  ceda ,  ou  noífa  ceder  em  provei- 
Tom.IV.  Yyy  to, 
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to  ,  e  utillidade  do  dito  moíteiro  ,  c  fuíteritamento  delle  antes  com 
officiaes  ,  e  Ouvidor,  Alcajde,  Taballiaes  fe  legue  entre  adita  Abba- 

defla ,  e  Convento   comercio  ,  e  trato  de  negoceos  feculares  ,  e  profa- 
nos ,  que  de  direito ,  honeftidade  ,  e  regra  laó  prohibidos  ,  e  danoíbs 

a  tal  relligiaó  taó  encerrada  ,  e  com  tanta  honeftidade  de  bom  exemplo 
de  louvor,  e  ferviço  deDeos,  e  ainda  o  dito  moíteiro  tem  com  os  di- 

tos officiaes  defpefas  ,  e  gaftos  delbrdenados  ,  e  a  dita  jurifdiçao  fugei- 
ta  a  fe  perder  por  naõ  ter  Ouvidores  letrados  ,  e  taes  que  a  políao  re- 
guer ,  e  adminiítrar  fem  perigo ,  c  danno  delia  ,  e  conhecerem  das  ap- 
pellaçoes ,  e  aggravos  das  fentenças  diírinitivas  fem  outro  conhecimen- 

to de  aucaó  nova ,  e  por  as  ditas  cauías  os  Ouvidores  delia  ,   e  Abba- 
deífa  foraó  por  vezes  citados  pelo  Procurador  do  dito  Senhor  ,  e  ain- 

da ora  corre  demanda  na  Corte  com  grande  perigo  de  fe  perder  ,  e  com 

grande  gaito  ,  dcfpeza  ,  e  trabalho  continuo  da  dita  Abbadefla  ,  e  Con- 
vento o  que  tudo  he  contrario  ao  habito  ,  honeftidade  ,  e  regra  da  rel- 

ligiaó.    E  vifto  outro  fy  como  fe  moftra  o  dito  Senhor  vencedor  ven- 
do como  os  fruitos  ,  bens ,  e  rendas  que  ella  Abbadeíla  nomeara  eraó 

neceíTarios  para  alimentos  ,  fuftentaçaõ ,  e  inevitáveis  neceílidades  do 
dito  morteiro  ,  e  fazendofle  remataçaó  pela  dita  condenação  nelles  fe- 

ria neceíTario  defempararfe ,  e  hermarfe  o  moíteiro  ,  e  fe  perderem  as 
Relligiofas  delle  ,  e  vagarem  pelo  mundo  emopprobrio  da  Relligiaó , 
efenaó  dizerem,  nem  fazerem  os  officios  divinos  no  dito  moíleiro  a 
ferviço  de  Deos  ,  e  proveito  das  almas  dos  defuntos  ,  que  o  dito  mof- 
teiro  edifficaraó  ,  e  os  bens,  e  rendas  dotarão  movido  de  íancto  ,  e  juf- 
to  propofito ,  e  zello  mandou  requerer  a  ella  Abbadeíla  ,  e  Convento 
que  em  lugar  dos  ditos  bens  ,  e  rendas  nomeados  deffem  ,  e  fubrogaf- 
iem  a  jurifdiçao  da  dita  Villa  que  lhes  era  danofa ,  e  naó  neceflaria  co- 

mo es  ditos  bens  ,  e  ella  Abbadefla ,  e  Convento  pofpoendo  o  provei- 
to ,  e  utilidade  do  dito  moíleiro ,  e  neceílidades  delle  a  feu  dezejo  ,  e 

vontade  o  naó  quis  fazer ,  e  vendo  o  dito  Senhor  vencedor  como  ellas 
naó  tinhaó  bom  refpcito  ,  e  confelho  ao  que  deviaó  procurando   feu 
proveito  delias  ,  e  de  feu  moíleiro  toda  via  por  fer  ferviço  de  Deos ,  e 
as  coufas  licitas  ,  e  honeílas  fobreditas  que  aiflb  o  moverão  fupp liceu 
r.  Sua  Sanclidade  expoendolhe  como  era  mais  útil ,  e  proveitofo  ao  di- 

to moíteiro  elle  largar  os  bens  ,  e  fruitos  ,  e  rendas  nomeados  para 
feus  alimentos  ,  e  fe  fubrrogar  a  jurifdiçao  da  dita  Villa  em  lugar  dos 
ditos  bens ,  e  vendo  Sua  Sanótidade  citas  caufas  expreífas  ,   e  outras 
contheudas  no  breve  nos  cometeo  que  viffemos  ,  e  nos  informaíTemos 
de  todo  ,  e  achando  fer  aíTy  mais  útil ,  e  proveitofo  a  dita  Abbadefla  , 
Donas,  e  Convento ,  efeu  moíteiro  fubrrogar  a  dita  jurifdiçao  porá 
dita  divida  em  lugar  dos  bens  ,  e  rendas  nomeadas,  eque  cedia,  eque 
podia  ceder  adita  fubrogaçaó  em  evidente  utilidade  do  dito  molteiro, 
e  Donas  ,€  Convento  dellc  íubrogaíícnios  a  dita  jurifdiçao  em  lugar 
dos  ditos  bens ,  e  rendas  ;  e  viíto  como  fe  prova  claramente  ,  e  meílra 
os  ditos  bens  ,  e  rendas  por  ella  Abbadefla  ,  e  Convento  nomeados  à 
penhora  ferem  utilles  ,  e  necellarios  todos  para  o  dito  moíteiro  ,  e  ali- 

mentos ,  e  fuportamento  das  Donas  ,  e  Convento  ,  e  iazendofle  execu- 
ção nelles,  ou  parte  delles  viíta  arepoíta  da  Abbadeíla  fe  perderia,  e 

deípo- 



defpovoaria  o  moftciro  afTy  das  Donas  ,  como  do  ferviço  de  Deos,  e 
officios  divinos  por  o  efpiritual  naô  poder  conílftir  Tem  o  temporal,  e 
a  dita  jurifdiçaô  lhe  naô  he  útil ,  nem  provei tofa ,  nem  neceílaria  para 
fua  vida  ,  e  neceftklades  ,  e  por  eftas  caulàs  ,  e  outras  que  deites  fe  col- 
iigem  a  dita  fubrogaçaó  da  dita  jurifdiçaô  he  em  evidente  utillidade 
do  dito  morteiro  ,  e  fe  moftra  o  dito  Senhor  fazer  fua  fupplicaçaô  com 
judas,  e  legitimas  caufas  ,  e  Sua  Sanclidade  lhe  fazer  conceífaó  legi- 

tima ,  e  verdadeira  o  que  tudo  vifto  ,  e  bem  examinado  com  a  forma  , 
theor ,  e  continência  do  breve  ,  e  commiííaõ  ,  e  prcmiífas  delle  com  ef- 
tes  autos  ,  e  méritos  delles  ,  e  o  mais  que  nos  coníta  de  todo  conjtm- 
clim  procedentes  Detim  pr£  oculis  habentes  ,  e  pro  tribunali  Cedentes 
in  í/s  feriptis.  Per  efta  noíTa  fentença  pronunciamos,  e  declaramos  fer, 
e  ceder  em  evidente  utillidade  do  dito  moíteiro  ,  donas  ,  e  convento 
delle  ,  e  lhes  fer  útil ,  e  neceflario  fubrrogar  como  defedto  por  efta  fub- 
rogamos  a  dita  jurifdiçaô  em  lugar  dos  bens,  e  rendas  per  AbbadeíTa , 
e  Convento  nomeados.   E  mandamos  que  na  dita  jurifdiçaô  fe  faça  ex- 

ecução pela  dita  fentença  por  o  dito  Senhor  impetrada ,  e  havida ,  e 
por  efta  mefma  fentença  havemos  as  ditas  rendas ,  e  bens  por  naó  no- 

meados ,  e  os  foltamos  a  dita  AbbadeíTa  ,  e  Convento  para  que  delles 
poiraó  livremente  difpoer  como  dantes ,  e  por  em  todo  darmos  o  bre- 

ve ,  e  mandados  de  Sua  SancTidade  a  devida  execução  mandamos  páfFar 
Cartas,  editaes  para  efta  Cidade,  e  para  a  de  Lixboa  pornella  h?.ver 
pellbas  poftantes  para  comprar  a  dita  jurifdiçaô  ,  epara  a  do  Porto  ,  e 
p  ira  a  Villa  de  Guimarães  ,  e  Villa  de  Conde  as  quaes  fe  fixarão  nos 
lugares  acoftumados  com  termo  de  trinta  dias  para  por  ellas  ,  e  pregoes 
que  cada  dia  daraó  nos  ditos  lugares  fe  faber  o  preço  que  fe  acha  por 
a  dita  jurifdiçaô  para  nelle  fe  dar  ao  dito  Senhor  fegundo  a  tenç.16  do 
dito  breve  ,  intento  ,  e  depoíTçaô  delle  ,  e  parlado  o  dito  termo  as  car- 

tas com  os  autos  dos  pregoes  ,  e  lanços  que  fobre  ellas  fe  fizerem  fera 
todo  trazido   a  eftes  autos,  e  com  todo  daremos  o  dei  pacho  que  jufto 
nos  parecer.     Pella  qual  fentença  a  jurifdiçaô  da  dita  Villa  andou   em 
pregão  aXy  na  Cidade  de  Lisboa,  como  na  do  Porto  ,  e  nasVillasde 
Guimarães  ,  e  Villa  de  Conde ,  e  andando  afty  em  pregão  o  dito  Se- 

nhor Rey  meu  Avó  paíTou  ao  Iffante  D.  Duarte  leu  Irmaó  meu  Tio 
que  faneca  gloria   haja  hum  alvará  cujo  treslado  he  o  feguinte.     Eu 
EIRey  faço  faber  a  quantos  efte  meu  Alvará  virem  que  eu  fou  infor- 

mado que  por  parte  do  IfFante  D.  Duarte  meu  muito  amado  ,  e  pre- 
zado Irmão  he  feito  lanço  de  nove  mil  cruzados  na  jurifdiçaô  da  Vil- 

la de  Villa  de  Conde  ,  que  anda  em  pregão  ,  e  fe  vende  por  hua  fen- 
tença que  o  Procurador  de  m2us  feitos  ouve  contra  a  AbbadeíTa  ,   e 

freiras  do  mofteiro  de  Saneia  Clara  da  dita  Villa  cuja  adita  jurifdiçaô 
he  ,    e  ey  por  bem  que  naô  avendo  outro  mayor  lanço    fe  arremate  a 
dita  jurifdiçaô  ao  Irlànte  meu  Irmaô   fem  mais  me  fcr  noteficado  fe  a 
quero  tanto  por  tanto  ,  ou  fe  quero  lançar  nella  ,  e  fendolhe  afTy   ar- 

rematada lhe  fera  logo  dada  a  poíTe   delia  notcfko-o  aíTy  aos  Juizes 
da  dita  execução  ,  e  a  quaefquer  outras  juftiças  ,  officiaes  ,  c  pefibas  a 
que  o  conhecimento  difeo  pertencer  para  íaberem  como  alfy  o  ey  por 
bem  Manoel  da  Cofta  o  fez  em  Lixboa  a  dezaíleis  de  Sentembro  de 

Tom.  IV.  Yyyii  qui- 
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quinhentos  e  quarenta  e  efle  naó  pafTara  pella  Chancelaria.     Por  ver- 
tude  do  qual  Alvará  o  dito  Iffante  fes  lanço  de  nove  mil  cruzados ,  e 
lendo  os  pregoes  todos  corridos  os  ditos  Juizes  Appoílolicos  puzeraó 
o  defpacho  feguinte.     Chrijli  nomlm  invocato :  Viítos  eftes  autos  que 
fe  de  novo  fizeraó  ,  e  crearaõ  fobre  a  execução  ,  e  pronunciaçaõ  de 
NoíTa  fentença  ,  e  como  em  eíla  Cidade  correrão  os  trinta  pregoes  or- 

denados pella  Ordenação,  ecoílumes  deíles  Reynos  ,  e  na  Cidade  de 
Lisboa  ,  e  Porto  ,  e  Villa  de  Guimarães  ,  e  Villa  de  Conde  os  mais  fe- 
gundo  forma ,  e  theor  de  noíTa  fentença  como  coníla  per  os  ditos  au- 

tos públicos ,  e  autênticos  ,  e  como  fe  naó  achou  quem  na  jurifdiçaó 
que  na  dita  fentença  nolfa  fe  contem  lançaíTe  fomente  o  muy  excellen- 
te  Príncipe,  e  Sereniífimo  Senhor  o  Iffante  D.  Duarte  que  em  ella  fes 
lanço   de  nove  mil  cruzados   per  licença  ,  e  confentimento  de  EIRey 
noííb  Senhor ,  e  viílo  como  o  dito  Senhor  Vencedor  mandou  carregar 
per  feu  Almoxarife  os  ditos  nove  mil  cruzados  em  receita  ,   e  pagua 

da  fua  divida  perque  fe  fez  a  dita  excuçaó  dos  quaes  fez  mercê  ao  di- 
to Senhor  Iffante ,  e  mandou  por  feu  Alvará  que  a  dita  jurifdiçaó  fe 

remataífe  ao  dito  Senhor  Iffante  no  dito  lanço  de  nove  mil  cruzados, 
e  manda  que  o  feu  Corregedor  va  dar  a  poífe  ao  Procurador  do  dito 
Senhor  Iffante ,  e  lhe  paffe  feus  eílromentos  ,  e  autos  de  poífe  como 
todo  coníla  dos  Alvarás  ,  e  provifoes  do  dito  Senhor  Vencedor  per  feu 

Procurador  prefentadas  o  que  todo  aífy  viílo ,  ebem  examinado  pro- 
cedendo conjunâíim  habentes  Detnn  pr<e  oculis  guardando  a  forma  do 

breve  em  todo  porque  poílo  que  nelle  diga  que  fe  remataffe  ao  dito 
Senhor  por  o  lanço  ,  e  preço  que  fe  achaífe  pois  todo  foy  em  favor  do 
dito  Senhor  impetrante  ,  o  pode  conceder  ,  e  trefpaffar  com  direitos 
em  o  dito  Senhor  Iffante  feu  Irmaó  que  o  dito  lanço  fez.     Por  tanto 
mandamos  que  adita  jurifdiçaó  feja  como  pertence  ao  dito  moíteiro , 
e  Abbadeffa  ,  e  Convento  ,  e  como  delia  uzavaó  dantes  ,  rematada  ao 
dito  Senhor  Iffante  com  todos  os  direitos,  rendas  ,  e  proventos,  proes, 
c  precalços  a  ella  ordenados  ,  e  deputados  ,  e  lhe  por  qualquer  via  per- 

tencem ,  e  como  ella  AbbadeíTa  havia  ,  e  tinha  o  dito  moíteiro  ,  e  Ab- 
badelfas  que  pelo  tempo  foraó  ,  e  melhor  fe  elle  Senhor  Iffante  os  pu- 

der com  direito  haver ,  e  por  eíla  lha  aramatamos  no  dito  lanço   dos 
nove  mil  cruzados  ,   e  por  eíla  per  vigor  do  dito  breve  ,  e  claufullas 
delle  autoritate  Appoftolica  confirmamos  ,   e  approvamos  a  fentença 
que  o  dito  Senhor  Vencedor  ouve  no  fecular  contra  ella  ,  e  feu  Con- 

vento ,  e  aífy  acerca  da  dita  fentença  ,  e  autos  de  que  emanou   cemo 
neíles  autos  ,  e  fentença  fuplimos  todos  ,  e  quacfquer  deffeitos  ,  aífy 
de  feito ,  como  de  direito  ,  e  lhe  damos  firmidaó  que  tenhaó  força  ,  e 
vigor  fem  lhe  poder  obílar  coufa  alguã  como  fe  no  dito  breve  contem, 
e  por  eíla  mandamos  a  todas  as  juíliças  affy  cccleíiaílicas  ,  como  ocu- 

lares de  qualquer  calidade  que  fejaó  ,  e  aífy  a  todos  os  Notários  ,  Ta- 
baliacs  ,  e  Efcrivaes  que  com  eíla  forem  requeridos  que  a  dem   a  devida 
execução,  e  dem  a  poffe  da  dita  jurifdiçaó  ao  dito  Senhor  Iffante!,  ou 
a  feus  procuradores,   efaçaó  de  todo  auto,  cautos  que  neceílàrits  fo- 

rem ,  c  tlelles  fe  paffem  feus  inílromcntos  para  firmeza  ,  e  effeito  dei- 
ta fentença  para  que  cm  todo  tempo  faça  inteira  fé ,  c  credito  ,  e  feja 

fem 
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fem  cuftas  vifta  a  qualidade  das  peíToas.     E  por  bem  delle  foy  arrema- 

tada ao  dito  Iffante  a  jurifdíçaó  da  dita  Villa  ,  e  o  dito  Senhor  man- 
dou dar  a  poffe  da  jurifdiçaó  delia  ao  dito  Iffante  per  hua  fua  Carta 

cujo  treslado  he  o  feguinte.    Licenceado  Hilário  Diaz  Eu  EIRey  vos 
envio  muito  faudar.     Por  minha  parte  ferequere  a  execução  de  huma 
fentença  que  o  Procurador  de  meus  feitos  ouve  contra  a  Aubadeffa  ,  e 
Convento  do  Morteiro  de  Saneia  Clara  de  Villa  de  Conde  de  certa  con- 
tia  de  dinheiro  cm  que  me  faó  devedores  ,  e  obrigadas  poriczaó  de 
certos  direitos  de  Alfandega  da  dita  Villa  que  individamente  levarão 
pertencendo  a  mim  a  qual  execução  fe  manda  fazer  na  jurifdíçaó  da  di- 

ta Villa  que  ora  he  do  dito  moffeiro  ,  e  nella  manda  ora  lançar  per 
minha  licença  o  Iffante  Dom  Duarte   meu  muito  amado  ,  e  prezado 
Irmaó  três  contos ,  efeifeentos  mil  reis.    Pello  que  ey  por  bem  ,  evos 
mando    que  fendolhe   a  dita   jurifdiçaó    rematada  na  dita  contia  ,   e 
conftandovos  como  os  ditos  três  contos  e  feifeentos  mil  reis  faó  carre- 

gados em  receita  fobre  o  meu  Almoxarife  de  Guimarães  que  logo  va- 
des adita  Villa  de  Villa  de  Conde,  e  deis  a  poíTe  da  jurifdiçaó  delia 

ao  procurador  do  dito  Iffante  meu  Irmaó  com  a  folemnidade  que  de 
direito  fe  requerer ,  e  da  dita  poffe  lhe  paliareis  volfa  certidão  authen- 
tica  para  fua  guarda  comprio  aíTy  Manoel  da  Coita  o  fes  em  Lisboa  a 
dezanove  de  julho  de  mil  quinhentos  e  quarenta.     A  qual  pcífe  lhe 
foi  dada  fegundo  fe  moítra  per  hum  auto  eferito  per  Jerónimo  Ribei- 

ro Efcrivaó  dos  reíiduos  na  Comarca  de  Guimarães  aos  dous  dias  do 
mes  de  Outubro  de  mil  e  quinhentos  e  quarenta  annos.     E  hora  Dom 
Duarte  Duque  de  Guimarães  ,  Condeftable  de  meus  Pveynos  ,  e  Senho- 

rios meu  muito  amado ,  e  prezado  Tio  filho  do  dito  Iffante  D.  Duar- 
te meu  Tio  me  enviou  dizer  que  porquanto  o  dito  Iffante  D.  Duarte 

feu  Pay  fallecera  antes  de  lhe  ler  feita  Carta  da  dita  jurifdiçaó  affnada 
por  EIRey  meu  Senhor ,  e  Avo  que  fanóta  gloria  aja  ,  e  elle  ler  feu 
filho  varão  lídimo  a  quem  a  dita  Villa  com  fua  jurifdiçaó  havia  de  vir 
per  fucceiTaó  por  fer  arrematada  ao  dito  Iffante  feu  Pai  na  maneira  fo- 
bredita  me  pedia  lhe  mandaffe  dar  Carta  da  jurifdiçaó  da  dita  Villa  de 
Villa  de  Conde.     E  vifto  o  que  aíTy  enviou  pedir  querendolhe  lazer 
mercê :  ey  por  bem  ,  e  me  praz  que  o  dito  D.  13uarte  meu  muito  ama- 

do ,  e  prezado  Tio  haja  a  jurifdiçaó  crime  ,  c  eivei  da  dita  Villa  de 
Villa  de  Conde  ,  e  feu  termo  ,  reíervando  para  mim  correição  ,  e  Al- 

çada ,  e  affy  ey  por  bem  que  o  Ouvidor  que  o  dito  Dom  Duarte  meu 
muito  amado,  e  prezado  Tio  na  dita  Villa  pozer  conheça  perappel- 
laçaó  ,  e  aggravo  ,  e  de  fuás  fentenças  ,  e  determinações  dará  appella- 
çaó ,  e  aggravo  para  os  meus  Defembargadores  a  que  o  conhecimento 
pertencer  ,  e  ey  por  bem  que  o  dito  D.  Duarte  meu  muito  amado  ,  e 
prezado  Tio  poffa  dar ,  e  de  por  fuás  Cartas  os  officios  da  dita  Villa  , 
e  feu  termo  que  a  mim  pertencer  tirando  os  officios  das  (izas  ,  e  da  nl- 
fandegua  ,  e  do  mar  da  dita  Villa  ,  e  os  que  forem  da  data  do  Confe- 
lho  affy ,  e  da  maneira  que  tudo  tinhaó ,  e  poffuhiaó  a  Abbadeíla  ,  e 
freiras  do  dito   moffeiro  de  Saneia  Clara  de  Villa  de  Conde  ,  e  llic  de 
direito  podia  pertencer  ao  tempo  que  fe  fez  penhora  ,  e  execução  na 

dita  jurifdiçaó  ,  caspeilbas  a  que  afly  der  os  ditos  ofícios  feraó  obri- 

gados 
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dos  antes  que  os  comecem  a  fcrvir  atirarem  de  minha  Chancellaria  os 
regimentos  ,  e  os  tabaiiaes  deixarão  nella  feus  ienaes  públicos.     Pello 
que  mando  ao  Pvegedor ,  e  Governador  das  minhas  caias  da  Supplica- 
çaó ,  e  Civel ,  e  aos  meus  Deíémbargadores  do  Paço  ,  Corregedores , 
Juizes  ,  ejuftiças  de  meus  Reynos  que  aífy  ocumpraó,  e  guardem  ,  e 
façaÔ  inteiramente  comprir  ,  e  guardar  fem  duvida  ,  nem  embargo  al- 

gum que  a  elio  ponhaô.  E  mando  ao  Corregedor  da  Comarca  do  Por- 
to ,  aos  Juizes,  Vrcadores ,  homens  bons  ,  epovo  da  dita  Villa,  ea 

qnaefquer  outras  juíliças ,  e  ofliciaes  a  que  eira  minha  Carta  for  mof- 
trada  ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer  que  dem  logo  a  poífe  da  di- 

ta Villa,  e  feu  termo  ,  e  da  jurifdiçaó ,  e  data  dos  ofhcios  delia  ao  di- 
to D.  Duarte  meu  muito  amado  ,  e  prezado  Tio  ,  ou  a  feu  certo  pro- 

curador fegundo  forma  deita  Carta,  e  melhor  fe  o  dito  D.Duarte  to- 
do com  direito  poder  fer ,  e  antes  do  dito  D.  Duarte  meu  muito  ama- 

do ,  e  prezado  Tio  uzar  da  dita  jurifdiçaó  mando  que  efta  Carta  fe 
regiíle  no  livro  dos  meus  próprios  da  Comarca  ,  e  Contadoria  da  dita 
Villa   pello  eferivaó  dos  Contos  delia  ,  e  aífy  nos  livres  da  Correição 
delia ,  e  no  livro  da  Camará  da  dita  Villa  pello  eferivaó  delia  para  fe 
faber  por  os  ditos  regiílos  em  todo  o  tempo  a  maneira  em  que  o  dito 
D.  Duarte  ouve  a  jurifdiçaó  da  dita  Villa  ,  e  de  como  efta  Carta  aífy 
foi  regiílada  nos  ditos  livros  paífaraó  os  ditos  eferivaes  fuás  certidões 
nas  cofias  delia.     Dada  na  Cidade  de  Lisboa  a  dezaieis  dias  do  mes  de 
Mayo.     Pautal  Icaõ  Rebello  afez  anno  donafeimento  de  NoíTo  Senhor 
Jeíus  Chriílo  de  mil  quinhentos  e  feífenta.     Ey  por  bem  de  fazer  mer- 

cê de  juro  para   fempre  a  Dom  Duarte  meu  muito  amado  ,  e  prezado 
Tio  da  data  dos  oíncios.  da  dita  Villa  ,  e  feu  termo  os  quaes  poderá  dar 
por  fuás  Cartas  excepto  os  officios  das  fifas  ,  e  da  Alfandegua  ,  e  os  que 
forem  da  data  do  Confelho  como  nefta  Carta  he  declarado,  e  aíly  ey 
por  bem  que  o  feu   Ouvidor  conheça  dos  aggravos  fem  embargo  da 
Ordenação  em  contrario  para  que  tuclo  o  fobredito  ande  com  a  jurifdi- 

çaó da  dita  Villa  que  feouve  por  titullo  de  compra  por  eílas  duas  cou- 
fas  naó  entrarem  na  dita  compra.     Pantaleaó  Rebello  afez  em  Lisboa 
a  vinte  e  fete  de  Setembro  de  mil  quinhentos  feífenta  e  quatro.  A  qual 
jurifdiçaó  o  dito  Duque  D.  Theodofio  meu  muito  amado  ,  e  prezado 
Primo  terá  ,  e  poífuira  por  fy  ,  e  por  todos  feus  defeendentes  machos, 
e  fêmeas ,  ecollatcraes  herdeiros,  efuccelTores  de  fua  Cafa  de  juro  ,  e 
de  herdade  dagora  para   todo  fempre  como  dito  hc  ,   e  ifto  fora  da 
ley  mental  ,  e  de  tudo  o  que  por  cila  ,  e  por  todos  os  parágrafos  delia 
eílá  ordenado  ,  e mandado  que  de  minha  própria  feiencia  ,  motu  pró- 

prio ,  poder  Pveal ,  e  ablbluto  ey  aqui  por  expreílados  ,  e  derrogados 
para  que  naó  prejudique  cm  coufa  algfía  efta  minha  doação  antes  que- 

ro,  e  me  praz  que  fem  embargo  da  dita  Ley,  e  dequaeíquer  outras 
Leys  ,  ordenações ,  e  proviíbes ,  que  em  contrario  haja  íe  cumpra  efta 
minha  doação   em  todo  ,  e  por  todo  taó  inteiramente  como  nella  fe 
contem  pofto  que  as  leys ,  ordenações ,  e  provifoes  fejaõ  taes  que  re- 
queiraó  fazer  expreíTa  ,  e  particular  mençaó  ,  e  derrogação  delias  fem 
embargo  da  Ordenação  do  fegundo  livro  titullo  quarenta  e  nove  que 
diz,  que  fe  naó  entenda  fer  por  mim  derrogada  ordenação  algua  feda 

fuftan- 
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ftl  ft  anciã  delia  fe  naó  fizer  exprefía  menção  ,  e  derrogação  ,  e  fem  em- 

bargo dasleys  que  dizem  que  geral  derrogação  naó  valha.  Notefíco-o 
affy  ao  meu  Regedor  da  Caía  da  Supplieaçaõ  ,  e  ao  Governador  da  Re- 

lação do  Porto ,  c  aos  meus  Dcícrnbargadores  do  Paço  ,  e  a  todos  os 
mais  Dezembargadores  ,  Corregedores  .  Ouvidores  ,  Juizes  ,  e  juíliças 
de  meus  Rcynos  a  que  o  conhecimento  difto  pertencer  ,  e  lhes  mando 
que  façaó  dar,  edem  a  poífe  dajuriídiçaó  da  dita  Villa,  e  feu  termo, 
e  data  dos  officios  delia  pella  maneira  íbbredita  ao  dito  Duque  ,  e  a  to- 

dos léus  deícendentes  herdeiros  de  fua  Caía  que  fegundo  forma  de  fuás 
doações  ouverem  de  lbcceder  nella  ,  e  os  deixem  gozar ,  e  íizar  de  tu- 

do o  declarado  neíta  Carta  de  doação  ,  e  lha  cumpraô  ,  e  guardem  9  e 
façaó  inteiramente  cumprir,  e guardar  como  nella  feconthem  fem  du- 

vida ,  embargo ,  nem  contradição  alguã  que  a  iíTo  feja  poílo  porque 
aíTy  he  minha  mercê  o  qual  fera  regiftado  no  livro  da  Camará  da  dita 
Villa  pello  eferivaõ  delia  ,  e  nos  livros  da  contadoria  ,  e  correição  da 
Comarca  para  em  todo  tempo  fe  ver ,  e  faber  pelos  ditos  regiftos  o 
como  o  dito  Duque  ,  e  feus  fucceílbres  tem  ,  e  haó  -de  ter  de  juro  ,  e 
de  herdade  para  fempre  a jurifdiçaó  da  dita  Villa,  e  feu  termo  ,  ea 
data  dos  oííicios  como  dito  he ,  e  os  efcrivaês  que  aíTy  regiílarem  eíla 
Carta  paTaraó  luas  certidões  nas  coitas  delia  com  declaração  do  dia  , 
mes  ,  e  anno  ,  e  do  livro  ,  e  folhas  delle  em  que  a  regiftaraó  Francifco 
Pereira  de  Babo  a  fez  em  Valhedolid  a  trinta  de  Abril  de  mil  íeifeentos 

e  dous  diz  per  antrelinha  na  terceira  pagina  e  feifeentos.  Eftevaó  da 
Gama  a  fez  eferever. 

"Portaria  da  mercê  das  jurf dicções ,  e  datas  dos  Officios  de  Villa  do 
Condi  de  juro ,  e  herdade  fora  da  Ley  mental.     EJtá  no  Car- 

tório da  Cafa  ,  onde  a  copiey. 

ELRey  noífo  Senhor  (havendo  refpeito  aos  muitos  e grandes  fer-KJ.]rtl    _    ,  _ 
viços  ,  e  merecimentos  da  peífoa  e  Cafa  do  Duque  de  Bragança  feu  *$  7' 

muito  amado,  e  prezado  primo  ,  e  a  lhe  ter  feito  merce  perrazaó  de  An.  1004. 
feu  cazamento  da  Jurdiçaó  ,  e  datas  dos  officios  d'  Villa  de  Conde  de 
juro  ,  e  herdade  fora  da  ley  mental  aííi  e  da  maneira  que  as  teve  o  Se- 

nhor Dom  Duarte  tio  delle  Duque. )  Ha  por  bem  de  lhe  fazer  merce 
em  fua  vida  ,  que  os  Corregedores  que  tegora  entrarão  por  correição 
na  dita  Villa  de  Conde ,  naó  entrem  mais  nella ,  e  que  os  feus  Ouvi- 

dores poíTaó  nella  fazer  correição ;  e  que  os  oíficiaes  fe  chamem  por 
elle  ,  como  o  fazem  os  das  outras  luas  terras,  para  o  que  lelhepaílh- 
raó  os  padrões  neceífarios.    Em  Valhadolid  a  2  de  Fevereiro  de  1 604. 

Alvará 



544    ̂ w™5  do  Li v.  VI.  da  Hi  flori  a  Çencafogica 

Alvará  delRey  D.  Manoel,  porque  JIíz  mercê  a  Abbadeffa  de  V íl- 

ia de  Conde  das  rendas  ,  e  direitos  ,  e  jurijdicçdes  ,  de  ijtie  e/la- 
va depejje.    Ejlá  na  Torre  do  Tombo  no  livro  de  Além 

do  Douro  apag.âó. 

Nlim  2/íft  TT\Om  Manoel  per  graça  deDeos  Rey  de  Portugal,  edosAlgarves 
4.N  JJ.  240.  £j  laquem  e  dalém  mar  em  Africa,  Senhor  de  Guine,  daConquiíía 

An.  15 19*  navegação,  comercio  daEthiopia  Arábia  Períia  da  índia  &c.  fazemos 
faber  a  vos  noflb  Corregedor  da  Comarca  de  entre  douro  e  minho , 
e  a  todolos  Juizes,  ejuítiças  da  dita  Comarca  que  anos  praz  ,  que 
a  AbbadeíTa  ,  que  hora  he  do  Moíleiro  de  Villa  de  Conde  ,  efté  em 
polle  de  todas  as  rendas ,  e  derejtos  ,  jurdiçoes ,  que  á  dita  Caía  per- 

tencerem por  fuás  dcaçoês  ,  e  elté  daquellas ,  que  D.  Joanna  Abbadef- 
fa ,  que  foy  do  dito  .Moftejro ,  pofuya  ,  e  eííava  em  poífe  ao  tempo 

que  fe  fez  a  reformação  da  dita  Cala  ,  e  porquanto  as  efcrituras  ,  e  pri- 
vilégios do  dito  Moftejro  naõ  faó  achadas  ,  por  fe  efconderem  ao  tem- 

po ,  que  fe  a  Caía  tomou  ,  avemos  por  bem  que  a  dita  AbbadeíTa  uze 
da  data  dos  officios  da  dita  Villa  aílim  como  o  fazia  a  dita  D.  Joanna 

AbbadeíTa  que  difo  eítava  em  poííe ,  e  aíTi  de  todo  o  mais  de  que  uza- 
va  por  bem  dos  ditos  Privilégios  ,  e  doações ,  notificamosvolo  aííi  ,  e 
vos  mandamos,  que  o  façais  aííi  cumprir,  e  lhe  naõ  vades  contra  ifto, 
em  parte  ,  nem  em  todo  ,  porque  aííi  o  avemos  por  noflb  ferviço.  Da- 

da cm  a  nofa  Cidade  de  Évora  a  vinte  de  Setembro ,  António  Paez  a 
fez  de  mil  e  quinhentos  e  dezanove:  e  porem  eito  fe  entenderá  daquel- 

las coufas ,  que  a  Abbadelfa  D.  Joanna  ,  e  as  outras  Abbadefas  eítive- 
raó  em  polle; 

Carta  ,  em  que  foy  dada  Villa  do  Conde ,  fera  da  Ley  mental ,  na 

jurijiiicçaõ  de  todos  os  officios  da  dita  Villa ,  ejlá  no  dito  maço. 

Num.  2A.Q.  TPl  Om  Phillippe  per  graça  deDeos  Rey  de  Portugal,  e  dos  Algar* 
.        a  JL^  ves  ,  daquem  ,  e  dalém  mar  em  África  Senhor  de  Guine  ,  e  da 

004.  Conquifta  navegação  ,  Comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia ,  Períia  ,  e  da 
índia  &c.  Faço  laber  aos  que  efta  minha  Carta  virem  ,  que  havendo 
eu  refpeito  aos  muitos  ,  e  grandes  íer viços  ,  e  merecimentos  dapeílba, 
e  Caia  de  D.  Theodozio  Duque  de  Bargança  ,  e  de  Barcellos  meu  mui- 

to amado  ,  e  prezado  Primo  ,  e  a  eu  por  outra  minha  Carta  lhe  ter  fei- 
to mercê  por  rezaó  de  leu  cazamento  da  Jurifdiçaó  ,  e  da  datta  dos  of- 

ícios de  Villa  de  Conde  de  Juro  ,  c  herdade  fera  da  ley  mental ,  aíly  , 
e  da  maneira  que  tudo  teve  D.  Duarte  Tio  delle  Duque ,  e  por  deze- 
jar  de  lempre  lhe  fazer  merce  ,  e  confiar  que  me  íervirá  ,  e  conhecerá 
fempre  as  que  lhe  fizer,  hey  por  bem  ,  e  me  praz  de  lhe  fazer  merce 
que  as  pcíloas  que  elle  prover  dos  officios  da  dita  Villa  de  Villa  de 
Conde  ,  levem  os  Regimentos  da  Chancellaria  delle  Duque  ,  e  que  nel- 
Ia  façaõ  os  Taballiaês  da  mefma  Villa  os  íinaes  públicos  y  de  que  em feus 
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feus  officios  ouvercm  de  uzar  ,  com  tal  declaração  que  os  regimentos 
que  fe  lhe  derem  fejaó  os  mefmos  que  fe  Jaó  aos  outros  tabaliaes,  e  mais 
officiaes  em  minha  Chancellaria,  e  efta  mercê  faço  ao  Duque,  cáto- 

dos feus  íucceíTores  de  Juro  ,  e  herdade  fora  da  ley  mental ,  aííy  como 
per  outra  minha  Carta  tem  a  dita  Viila ,  pelo  que  mando  ao  Governa- 

dor da  Gafa  do  Porto  ,  e  a  todos  os  Defembargadores  ,  Corregedores , 
Ouvidores  ,  Juizes  ,  Juftiças ,  officiaes  ,  e  peífoas  a  que  efta  minha  Car- 

ta for  moftrada  ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer,  que  a  cumpraó, 
guardem,  e  façaó  inteiramente  comprir,  e  guardar  como  nelle  fecon- 
them  ,  a  qual  fe  regiftará  no  livro  da  Camará  da  dita  Villa  de  Villa  de 
Conde  ,  e  no  da  Correição  ,  e  provedoria  da  Cidade  do  Porto  ,  de  que 
os  officiaes  a  que  pertencer  paífaraó  fuás  certidões  nas  coftas  delia ,  que 
por  firmeza  diíTo  lhe  mandei  dar  por  mym  aflinada  ,  e  aíTellada  do  meu 
lello  de  chumbo  pendente,  Sebaíhaó  Pereira  afez  em  Lixboa  acinquo 
de  Março  anno  do  nacimento  de  noífo  Senhor  Jelu  Chriílo  de  mil  feif- 
centos  e  quatro,  Joaó  da  Coita  afez  eferever. 

Carta  delKey  para  cjue  nao  entrem  em  Villa  de  Conde  outras  Jiif- 
tiças  mais  que  os  Ouvidores  do  Duque  ,  dito  maço. 

DOm  Phellippe  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algar-  "^Juj^#  2  <  O 
ves  daquein  ,  e  dallem  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine  ,  e  da  '      *     ' 

Conquifta  ,  navegação,  Comercio  deEthiopia,  Arábia,  Períia  ,  da  In-      Ali.  1004. 
dia ,  &c.   Faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  virem ,  que  avendo  eu 
refpeito  aos  muitos,  e  grandes  ferviços  ,  e  merecimentos  da  peíToa  ,  e 
Cafa  de  D.  Theodofio  Duque  de  Bargança  ,  e  de  Barcellos  meu  muito 
amado ,  e  prezado  Primo ,  e  a  eu  por  outra  minha  Carta  lhe  ter  fei- 

to mercê  porrezaó  do  feu  cafamento  dajurifdiçaó  ,  e  data  dos  officios 
de  Villa  de  Conde  de  juro  ,  e  herdade  fora  da  ley  mental ,  aííy  ,  e  da 
maneira  que  tudo  teve  D.  Duarte  Tio  delle  Duque  ,  e  por  dezejar  de 
fempre  lhe  fazer  mercê  ,  e  confiar  que  me  fervira  ,  e  conhecera  fempre 
as  que  lhe  fizer  :  ey  por  bem  ,  e  me  praz  que  os  Corregedores  da  Co- 

marca do  Porto  ,  e  quaefquer  outros  que  ategora  entrarão  por  correi- 
ção na  dita  Villa  de  Villa  de  Conde  ,  nao  poilaó  em  vida  delle  Duque 

entrar,  nem  entrem  mais  nella ,  eque  os  feus  Ouvidores  poííaó  fazer, 
e  façaó  correição  na  dita  Villa  ,  aífi ,  e  da  maneira  que  os  ditos  Corre- 

gedores a  poderão  ,   e  diveraó  fazer  antes  de  eu  fazer  efta  mercê  ao 
Duque,  e  afly  me  praz  que  os  officiaes  da  dita  Villa  fe  chamem  pelo 
Duque  ,  aííy ,  e  da  maneira  que  o  fazem  os  das  outras  luas  terras  ,  c 
mando  ao  Governador  da  Cafa  do  Porto  ,  e  a  todos  os  Defembargado- 

res ,  Corregedores  ,  Ouvidores,  Juizes,  juftiças  ,  officiaes  ,  e  peífoas  a 
que  efta  minha  Carta  for  moftrada  ,   c  o  conhecimento  delia  perten- 

cer que  a  cumpraó  ,  guardem  ,  e  façaó  enteiramente  comprir  ,  e  guar- 
dar como  nella  fe  contem  ,  a  qual  Ce  regiftará  no  livro  da  Camará  da 

dita  Villa  de  Villa  de  Conde  ,  c  no  da  correição  ,  e  provedoria  da  Ci- 
dade do  Porto  ,  de  que  os  officiaes  a  que  pertencer  paífaraó  luas  certi- 
dões nas  coftas  delia  ,  que  por  firmeza  diíTo  lhe  mandei  dar  por  mim 
Tom.  IV.  Zzz  aíli- 
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aflinada ,  e  aífellada  do  meu  fello  de  chumbo  pendente  ,  SebaítiaÓ 
Pereira  a  fez  em  Lisboa  a  cinco  de  Março  anno  do  nafcinento  de  Nof- 
fo  Senhor  Jeíus  Chriíto  de  mil  íèifccntos  e  quatro.  Joaó  áâ  Coita  a 
fez  efcrever. 

DoaçaÕ  dos  Tàbaliaens  de  Villa  do  Conde.    EJiá  no  dito  Cartó- 
rio ,  e  dito  maço. 

Num.  2  Ç  I.  ~]T\  Om  Phellippe  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algar- 
An   i6oa       JL^  ves  daquem  ,  e  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  ,  e  da  Con- 

^'      quiíta  navegação  ,  Comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia  ,  Períia  ,  e  da  ín- 
dia &c.     Faço  faber  aos  que  eíta  minha  Carta  virem  ,  que  avendo  eu 

refpeito  aos  muitos ,  e  grandes  ferviços  ,  e  merecimentos  da  peíloa  ,  e 
Caía  de  D.  Theodofio  Duque  de  Bragança,  e  de  Barcellos  meu  muito 
amado  ,  e  prefado  Primo  ,  e  a  eu  por  outra  minha  Carta  lhe  ter  feito 
mercê  por  rezaõ  de  feu  cafamento  da  jurdiçaó  ,  e  da  data  dos  officios 
de  Villa  de  Conde  de  juro ,  e  herdade,  fora  da  lej  mental,  aíli ,  e  da 
maneira  que  tudo  teve  D.  Duarte  Thio  delle  Duque  ,  e  por  defejar  de 
fempre  lhe  fazer  mercê ,  e  comfíar  que  me  fervira ,  e  conhecera  fem- 
pre  as  que  lhe  fizer  ,  ey  por  bem  ,  e  me  praz  de  lhe  fazer  mercê  ,  que 
aspeílbas  que  elle  prover  dos  officios  da  dita  Villa  de  Villa  de  Conde, 
levem  os  Regimentos  da  Chancelaria  delíe  Duque  ,  e  que  nella  façaô 
os  Tabaliaes  da  mefma  Villa  os  íinaes  públicos  de  que  em  feus  officios 
ouverem  de  ufar  ,  com  tal  declaração  ,  que  os  Regimentos  que  fe  lhe 
derem  ,  fejaó  os  mefmos  que  fe  daó  aos  outros  tabaliaes,  emais  offi- 
ciaes  em  minha  Chancellaria  ,  e  eíta  mercê  faço  ao  Duque ,  e  a  todos 
feus  focceffores ,  de  Juro ,  e  herdade  fora  da  lej  mental ,  aíli  como  por 
outra  minha  Carta  tem  a  dita  Villa.     Pello  que  mando  ao  Governador 
da  Caía  do  Porto  ,  e  a  todos  os  Defembargadores  ,  Corregedores  ,  Ou- 

vidores, Juizes,  Juítiças ,  officiaes,  epeílbas,  a  que  eíta  minha  Carta 
for  molhada  ,  e  o  conhecimento  delia  pertencer  que  a  cumpraõ  ,  guar- 

dem ,  efaçaó  inteiramente  comprir,  e guardar  como  nella  fe  contem, 
a  qual  fe  regiitara  no  livro  da  Comarca  da  dita  Villa  de  Villa  de  Con- 

de ,  e  no  da  Correição  ,  e  provedoria  da  Cidade  do  Porto  ,  de  que  os 

officiaes  a  que  pertencer  paífaraó  fuás  Certidões  nas  coifas  delia*  que 
por  firmeza  diílb  lhe  mandei  dar   por  mim  aílmada  ,  e  aífellada  do  meu 
fello  de  chumbo  pendente.     SebaítiaÓ  Pireira  a  fez  em  Lixboa  a  cinco 
de  Março  ;  Anno  do  naicimento  denoflb  Senhor  Jefus  Chrilto  de  mil 
fcilcentos  e  quatro.     Joaõ  da  Coita  a  fez  efcrever. 

ELREY, 

'Carta 



da  Cafa  l^eal  Tortugue^a.  547 

Costa  rfe/Rey  D.  Fi/ippe  ,  em  quefuz  mercê  ao  Duque  D.  Theodo- 
Jio  II.  de  lhe  tirar  duas  tezes  fora  da  Ley  mental,  as  Vi  lias 

de  Monforte,  Melgíço  ,  Ca/íro  Laboreiro ,  Cqfiello  de 
Picon/iãy  e  Nogueira.    Dito  Archivo,  maço  das 

Confirmações ,  donde  o  copiey. 

DOm  Philippe  per  graça  de  Deos  Rey  de  Portugual  $  e  dos  Algar-  >Jnm   2  K  2 
ves  daquem  ,  e  dallem  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine  ,  e  da  •      J     • 

Conquifta  naveguaçaô  comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia ,  Períia  ,  da  In-  -"-li.  I002* 
dia.  Faço  faber  aos  que  eíla  minha  Carta  virem  que  havendo  refpei- 
to  aos  muitos  ,  e  grandes  merecimentos  ,  e  ferviços  do  Duque  de  Bra- 
guança  ,  e  de  Barcellos  Dom  Theodofio  meu  muito  amado  ,  e  prefado 
Primo  feitos  a  EIRey  D.  Sebaftiaó  que  Deos  tem  com  o  qual  fe  achou 
na  batalha  de  Alcácer  ,  e  foi  nella  cativo  ,  e  aos  que  fez  a  EIRey  meu 
Senhor  ,  e  Paj  que  ían&a  gloria  haja  nosibeorros  de  Lisboa  com  mui' 
ta  defpefa  de  fua  fazenda ,  e  em  outras  couíàs  ,  e  por  folguar  de  por 
eftes ,  e  outros  refpeitos  fazer  mercê  ao  dito  Duque  hey  por  bem ,  e 

me  praz  de  lhe  tirar  por  duas  vezes  fera"  da  lej  mental  as  Villas  de  Mon- 
forte ,  Melgaço  ,  Caftroleboreiro ,  Caftello  de  Piconha  ,  Villa  franca  , 

e  Nogueira  que  foraó  dadas  en  cafamento  ao  Duque  D.  Theodofío  feu 
Avo  para  que  en  cada  htía  das  ditas  vezes  que  aconteça  naõ  haver  her- 

deiro ,  e  fucceíTor  do  dito  Duque  a  quem  as  ditas  Villas  de  direito  de- 
vaõ  ,  e  hajaó  de  vir  conforme  á  dita  lej  mental  por  vertude  deíla  Car- 

ta poílaó  fueceder  nellas  os  parentes  mais  cheguados  afeendentes ,  ou 
defeendentes  ,  e  collaterais  machos ,  ou  fêmeas  que  forem  herdeiros  ,  e 
fucceíTbres  do  Eítado ,  e  Caía  do  dito  Duque ,  pêra  o  que  de  minha 
certa  feiencia  ,  motu  próprio ,  poder  Real ,  e  abfoluto  revoguo  ,  e  hey 
por  revoguada  a  dita  lej  mental ,  e  todos  os  parágrafos  delia  ,  fem  em- 
barguo  da  Ordenação  do  fegundo  livro  titulo  quarenta  e  nove  ,  que 
diz  que  naõ  fe  entenda  ler  derroguada  por  mym  lej  ,  ou  ordenação  al- 
gfía  íe  da  fuilancia  delia  fe  naõ  fizer  expreíTa  menção  ,  e  derroguaçaó  , 
Noteíico-o  alli  ao  meu  Regedor  da  Cafa  da  Supplicaçaó  ,  e  ao  Gover- 

nador da  Reliaçaó  do  Porto  ,  e  aos  meus  Dezembarguadores  do  Pa- 
ço ,  e  a  todos  os  mais  Defembarguadores  ,  Corregedores  ,  Ouvidores , 

Juizes  ,  ejuítiças  a  que  eira  minha  Carta  for  moítrada ,  e  o  conheci- 
mento delia  pertencer,  e  lhes  mando  que  a  cumpraó  ,  eguoardcm,  e 

façaó  inteiramente  comprir  ,  e  guoardar  como  nella  fe  contem  ,  fem 

duvida,  embargo,  nem  contradição  alguá  que  a  iífo  feja  poíio  ,  "por- 
que aíTi  he  minha  mercê,  a  qual  Fe  regiftará  nos  livros  das  Camarás  das 

ditas  Villas,  e  nas  mais  partes  que  for  neceífario  pera  pollos  tais  ro 
giftos  fe  poder  em  todo  tempo  ver ,  e  faber  o  que  por  cita  minha  Car- 

ta mando  ,  e  hey  por  bem  ,  e  us  Efcrivãis  que  a  regiftarem  paíTaraô 
fuás  certidóis  nas  coftas  delia  com  declaração  do  dia  ,  mes ,  e  anno  ,  e 
do  livro,  e  folhas  delle  em  que  fica  regi  irada  ,  Francifquo  Pereira  de 
Babo  afez  em  Valhcdolid  a  trinta  de  Abril  de  mil  efeifeentos  e  dous, 
Eftevaó  de  Lima  a  fez  eferever. 

Tom.  IV.  Zzz  ii  Doação 
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Doação  de/Rey  D.  Filippe  II.  ao  Duque  D.  Theodofw  II.  da  Dl» 

xima  do  Pejçado  de  Azurara.    Dito  Arc/iico ,  maço  das  Con- 

firmações do  Pefeado. 

Nínrtl    2  <  2      P^  ̂ m  Pj1l^PPe  Per  SraÇa  de  Deos  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algar- 
L  '      *  **  jLJ  vez  daquem  ,  e  dalém  ,  mar  em  Africa  ,  Senhor  de  Guine  ,  e  da 

An.  IÓ02.      Conquifta  navegação  ,  comercio  de  Ethiopia  ,  Arábia  ,  Perfia  ,  e  da  ín- 
dia &c.     Faço  laber  aos  que  efta  minha  Carta  de  Doação  virem  que 

havendo  refpeito  aos  muitos ,  e  grandes  ferviços  de  D.  Theodofio  Du- 
que de  Bragança  ,  e  de  Barcellos  meu  muito  amado  ,  e  prezado  Pri- 

mo ,  feitos  ao  Senhor  Rey  Dom  Sebaftiaó  meu  Primo  que  Deos  tem , 
com  o  qual  fe  achou  na  batalha  de  Alcácer  ,  e  foi  nella  cativo,  e  aos 
que  fez  a  EIRey  meu  Senhor  e  Pay  que  eftá  em  gloria  nos  foccorros 
de  Lixboa  com  muita  defpeza  de  fua  fazenda,  e  em  outras  ceufas  ,  e 
aos  que  confio  ,  e  efpero  que  elle  fempre  me  faça ,  conforme  a  quem 
he  ,  e  ao  que  fizeraó  os  Duques  feus   progenitores  nos  ferviços  dos 
Senhores  Reis  paíTados  ,  e  da  Coroa  de  meus  Reinos  ,  e  tendo  outro  fy 
refpeito  ao  conjunto  devido  que  comigo  tem  ,  e  haver  hora  de  cafar 
com  D.  Anna  deVellafco  filha  do  Condeftabre  de  Caftella  meu  Primo, 
do  meu  Confelho  do  eftado  ,  e  Prefidente  do  meu  Confelho  Real  de 
Itália,  o  qual  cazamento  fe  tratou  com  minha  authoridade  Real ,  e  per 
meu  mandado ,  e  querendo  eu  por  todos  eit.es  refpeitos  ,  e  coníidera- 
çoes  fazer  mercê  ao  Duque  conforme  a  ellas ,  e  ao  amor ,  e  boa  von- 

tade que  lhe  tenho  confiando,  e  tendo  por  certo  que  fempre  me  fabe- 
ra  fervir  todas  as  que  lhe  fizer ,  hey  por  bem  ,  e  me  praz  de  lhe  fazer 
mercê  alem  de  outras  que  por  eftas  mefmas  couzas  lhe  fis  ,  que  a  ha- 
metade  da  dizima  nova  do  pefeado  do  lugar  de  Azurara  ,  termo  da  Ci- 

dade do  Porto ,  que  o  Duque  ora  tem  em  fua  vida ,  per  doação  dei- 
Rey  meu  Senhor ,  e  Pay ,  que  eftá  em  gloria  ,  porque  a  outra  ameta- 
de  delia  tem  de  Juro  fora  da  ley  mental ,  e  fobre  efta  que  tem  em  fua 
vida  três  mil  novecentos  noventa  e  quatro  reis  também  de  Juro,  a  ha- 

ja o  reftante  delia  daqui  em  diante  de  Juro  pêra  elle  ,    e  todos  feus 
defeendentes  ligitimos  de  varaó  em  varão  fegundo  forma  da  ley  men- 

tal ,  e  conforme  a  ella  regulada  a  íucçeflao  deita  ametade  da  dizima  do 
pefeado  que  hora  tern  em  fua  vida ,  e  de  que  por  efta  Carta  lhe  faço 
mercê  de  Juro  ,  e  por  lha  fazer  mayor  me  praz  ,  e  hey  por  bem  de  lhe 
fazer  juntamente  mercê  de  lha  tirar  por  duas  vezes    fera   da  dita  ley 
mental ,  pêra  que  fuecedendo  dous  cazos  em  que  aja  de  tornar  a  Co- 

roa conforme  a  ella  por  falta ,  e  deííeito  de  legítimos  iuecefíbres  ba- 
roens ,  fueceda  nefta  ametade  da  dizima  os  parentes  mais  propinquos 
ainda  que  barões  naó  fejaó  ,  e  cila  doação  de  Juro  da  ametade  da  dizi- 

ma do  pefeado  de  Zurara  tirados  os  ditos  três  mil  novecentos  ,  e  qua- 
tro reis  c^q  ja  nella  tom  de  Juro  lhe  faço  na  forma  fobrediía  com  to- 
das as  rendas,  foros,  trebutos  com  que  ategora  fe  arrecadarão  per  par- 

te delie  Duque ,  e  com  tudo  o  que  a  minha  fazenda  ,  e  á  Coroa  de 
meus  Reinos  pertence  3  e  com  as  mais  liberdades ;  franquezas ,  izen- 

çoens 
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çocns  ,  e  faculdades  com  que  ategora  as  ouve  ,  e  poíTuhio  ,  e  quero  ,  e 
mando  ,  que  elle  por  fi  ,  e  feus  officiaes  poíTa  mandar  arrecadar  ,  rece- 

ber ,  arrendar  ,  e  avcr  a  dita  renda  como  mais  quizer  ,  e  milhor  fe  elle 
com  direito  milhor  as  poder  aver  ,  e  arrecadar  ,  porque  nefta  forma 
hey  por  bem  de  lhe  fazer  mercê  da  dita  renda ,  anullando  ,  e  caíTando 
pêra  eííeito  delia  quaelquer  leis  ,  ordenações ,  grofas  ,  e  outras  coufas 
que  poTaó  fer  em  contrario  ,  fem  embargo  de  fe  requerer  pêra  iíTo 
fizer  de  cada  hua  delias  expreífa  menção ,  porque  todos ,  e  quacfquer 
deífeitos  que  nefta  doação  polia  avcr  lupro ,  e  corroboro  de  minha  au- 
thoridade  Real ,  e  certa  feiencia ,  e  por  efta  doação ,  e  pode  ,  que  o 
dito  Duque  ja  tem  tomado  delia  em  fua  vida  o  ey  por  metido  em 
poíle  delia  de  Juro  ;  pello  que  mando  aos  Veadores ,  e  Confelhciros 
de  minha  fazenda  ,  e  ao  Contador  delia  na  Comarca  ,  e  Contadoria  da 
Cidade  do  Porto  que  ora  faó ,  e  ao  diante  forem  ,  e  aos  mais  officiaes 

delia ,  Juizes  ,  Juftiças ,  Officiaes  ,  e  peífoas  a  que  o  conhecimento  per- 
tencer que  na  forma  neíta  doação  contheuda ,  deixem  ao  dito  Duque, 

e  feus  fucceílbres  por  íi ,  e  feus  ofliciaes  aver  ,  receber ,  arrecadar  ,  e  ar- 
rendar a  dita  renda  da  metade  da  dizima  do  peícado  de  Azurara  como 

mais  lhe  aprouver  ,  o  lhes  cumpraõ ,  e  guardem  ,  e  façaó  inteiramente 
comprir  ,  e  guardar  efta  minha  doação  de  Juro  aífi  ,  e  taó  comprida- 
mente  como  nella  fe  contem ,  fem  a  iílo  porem  eftorvo ,  embargo  ,  ou 
empedimento  algum  porque  aííi  he  minha  mercê  ,  e  vontade  ,  e  efta 
Carta  de  doação  fe  regiftará  nos  livros  da  Contadoria  da  dita  Comarca 
do  Porto  ,  e  na  do  Almoxarifado  delia  pellos  Efcrivaens  delias  ,  e  nos 
livros  dos  bens ,  e  propriedades  da  Coroa  que  anda  cm  minha  fazenda 
per  hum  dos  Efcrivaés  delia  ,  pêra  a  todo  tempo  fe  faber  em  que  ma- 

neira tenho  feito  mercê  ao  dito  Duque ,  e  a  feus  fueceífores  da  ametade 
da  dita  dizima  que  he  na  declarada  nefta  doação  ,  que  por  firmeza  de 
todo  lhe  mandey  dar  por  mym  aftinada  ,  paífada  por  minha  Chancela- 

ria ,  e  aífellada  do  meu  fello  de  chumbo  pendente  ,  dada  na  Cidade  de 
Valhedolid  a  vinte  dias  do  mes  de  Mayo.  Manoel  Coelho  a  fez  anno 
do  nacimento  de  noflb  Senhor  Jefus  Chrifto  de  mil  e  feifeentos  e  dous 
annos,  e  eu  Luis  Alvres  de  Azevedo  afiz  eferever. 

Carta  de  Confirmação  fobre  as  jurifdicçoes  ,  de  que  o  Duque  de  Bra- 
gança devia  u/br  nasjhas  terras,    Efta  no  Cartório  da  Ca/b , 

maço  de  Confirmações. 

DOm  Fellipe  por  graça  deDeos  Rey  de  Portugal,  c  dos  Algarves  JsJ^jp    2.  K  1 

daquem  ,  e  d"1  alem  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine,  e  da  Con-  '  ""  ̂  *" 
quifta  navegação  ,  Comercio  de  Ethiopia ,  Arábia  ,  Per/ia  ,  e  da  índia  Ali-  l6iJ. 
&c.  Faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  de  confirmação  virem  que 
per  parte  de  D.  João  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  ,  c  preza- 

do lbbriíiho  me  foi  aprefentado  hum  meu  Alvará  per  mym  aítlnado  ,  c 
paliado  por  minha  Chancellaria  de  que  o  treslado  he  ofeguiníe.  Eu 
E!Rcj  faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  de  Confirmação  virem  que 
por  parto  de  D.  Thcodozio  Duque  de  Bragança,  e  deBarcellos  meu 

muita 
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muito  amado  ,  e  prezado  íbbrinho  me  foi  aprefentado  hum  Alvará  del- 
Rey  meu  Senhor  ,  e  paj  que  fanta  gloria  haja  per  elle  aíTinado  ,  e  pal- 

iado pella  Chancellaria  de  que  o  traslado  he  o  feguinte.     Eu  EIRej 
faço  laber  aos  que  eíle  Alvará  virem  que  havendo  reípeito  a  mo  pedir 
por  fua  Carta  o  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado  ,  e  prezado 
Primo ,  e  a  léus  ferviços ,  e  muitos  merecimentos  de  fua  Cafa  ,  e  por 
lhe  fazer  mercê;  hey  por  bem  que  elle  polia  ter  Chancellaria  de  fua 
Caia  ,  e  de  luas  terras  ,  e  levar  os  direitos  delia  ,  e  que  os  officiaes  das 
mefmas  terras  fe  chamem  por  elle  na  forma  da  iey  nova  ,  e  que  feus 
Ouvidores  paficm  Cartas  de  figuro  nos  cafos  em  que  os  Corregedores 
das:  Comarcas  as  podem  paliar  na  forma  da  Ordenação  ,  e  que  polia  pro- 

ver os  officios  de  Efcrivaós  dos  orfaõs ,  taballiaes  ,  e  efcrivaês  das  Ca- 
marás ,  e  porteyros  delias  ,  e  aífy  os  que  ouverem  de  fervir  ante  os  Jui- 

zes de  fora  como  ordinários  com  declaração  que  os  naó  poderá  prover, 
fendo  os  ditos  officios  da  aprezentaçaõ ,  e  provimento  das  Camarás;  e 
que  poífa  em  fuás  terras  izentar  dos  encargos  dosConfelhos  as  peífoas 
que  lhe  parecer  ,  e  iílo  por  mandado  ,  e  naó  por  privilegio  ,  e  que  pro- 

veja nas  mefmas  fuás  terras  os  officios  de  Procuradores  do  numero  em 
peílbas  aptas,  e  fufficientes  ,  naó  excedendo  nifio  o  numero ,  que  del- 
lcs  coíhima  haver,  osquaes  feraó  primeiro  habilitados  por  mym  ,  ou 
pello  meu  Dezembargo  do  Paço  ,  e  que  das  duas  partes  dos  rendimen- 

tos dos  Confclhos  das  fuás  terras  ,  poífa  mandar  defpender  o  que  lhe 
parecer  nas  obras  do  bem  publico  delias  ,  com  declaração  que  as  obras 
feraó  fomente  pontes  ,  fontes  ,  calçadas  ,  eílradas  publicas  ,  e  outras 
deita  qualidade ,  e  que  proveja  as  ferventias  dos  officios  de  juítiça  das 
fuás  terras  ,  aífy ,  e  da  maneira  que  feus  antepaífados  o  f  zeraó  ,  e  que 
faça  efctideiros  as  peífoas  que  lhe  parecer  ,  fendo  vaífallos  feus  das  fuás 
terras  ,  poílo  que  acTualmente  naó  eftejaó  no  ferviço  de  fua  Cafa  ,  e 
aífy  ,  hey  por  bem  que  conforme  a  ifto  ceife  a  demanda  que  o  Procura- 

dor de  minha  Coroa  tem  movido  ao  Duque  ,  o  que  tudo  alfy  me  praz, 
íem  embargo  de  quaefquer  leys  ,  e  ordenações  que  em  contrario  haja  , 
e  mando  a$,jufliças ,  officiaes,  e  peílbas  a  que  o  conhecimento  difto  per- 

tencer ,  cumpiaó  ,  e  guardem  efte  Alvará  como  nelle  íè  contem  o  qual 
hey  por  bem  que  valha,  tenha  força,  e  vigor,  poílo  que   leu  effeito 
deile  haja  de  ourar  mais  de  hum  anno  íem  embargo  da  Ordenação  do 
íegundo  livro  ,  titulo  quorenta  ,  que  diz  que  as  coufas  cujo   erfeito 
houver  de  durar  mais  de  hu  anno  paliem  por  Carta  ,  e  paliando  por  Al- 

varás ,  naó  valhaó -■;;  Franciíco  Nunez  o  fes  em  Lisboa  a  dous  de  Outu- 
bro de  mil  c  feií  centos  e  deíaíette  ,  e  eu  Pedro  Sanches  farinha  o  fís 

eferever.     Pcdindome  o  dito  Duque  D.  Theodozio  por  mercê  que  lhe 
confrmaíTe  o  dito  Alvará;  evifto  feu  requerimento  ,  por  muito  folgar 
delhçfazer  mercê  tenho  por  bem  ,  e  lho  confirmo  ;  e  hey  por  confir- 

mado ,  e  mando  que  fe  cumpra ,  e  guarde  inteiramente  ,  aífy  ,  e  da  ma- 
neira que  nelle  fe  contem  ,  eeíle  que  valha  tenha  força,  e  vigor  como 

fe  foííe  Carta  íiiia  em  meu  nome  per  mym  aílinada  ,  e  fellada  com  o 
meu  fello  pendente  íem  embargo  da  Ordenação  em  contrario.    Marcos 
Caldeira  o  fez  em  Lisboa  a  íeis  dias  de  Outubro  do  anno  de  mil  e  feif- 

centos  c  vinte  íette.    Eu  Ruy  Dias  de  Menezes  oíis  eferever.    Pedin- 
dome 
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dome  o  -dito  Duque  D.  Joaô  por  mercê  que  lhe  coníirmaífe  o  dito  Al- 

vará ,  e  tendo  eu  refpeito  ao  devido  que  comigo  tem  ,  e  ao  que  fe  tra- 
tou nas  Capitulações  que  com  elle  fe  fizeraó  para  effeito  de  cafar  com 

fua  molher  a  Duqueza  D.  Luiza  Francifca  de  Gufmaó  filha  dos  Duque3 
de  Medina  Cidonia  ,  pelos  muitos  merecimentos  e  ferviços  de  ambas 

as  Calas ,  per  tudo  o  que  he  muj  digno  da  lembrança  que  eu  delle  ti- 
ver. Tenho  por  bem  ,  e  lhe  confirmo  ,  e  hey  por  confirmado  o  dito 

Alvará,  e  mando  que  fe  cumpra,  e  guarde  inteiramente  aííi,  e  da  111  a- 
ncira  que  nclle  fe  contem.  E  pello  que  toca  a  meya  Annatta  tem  da- 

do fiança  a  pagar  o  que  fe  determinar  que  deve  5  e  por  firmeza  de  tu- 
do lhe  mandei  dar  efta  Carta  por  mjm  aííinada ,  efellada  com  o  meu 

fello  pendente ;  Dada  em  Madrid  aos  trinta  e  hum  dias  do  mes  de 
Mayo  \  Diogo  Teixeira  a  fez  Anno  do  Nacimento  de  noífo  Senhor  Je- 
fus  Chrifto  de  mil  e  feifcentos  e  trinta  e  oyto.  Diz  o  refpanfado  s= 
Has  meíiiias ,  Diogo  Soares  o  fiz  efcrever» 

ELREY. 

M,  Duque  deVilla  hermofa  Conde  de.  ...  . 

Bulia  do  Papa  Clemente  VIII.  da  ífenqoÚ  da  Capella  Ducal  de- 
Villa-V iço/à,    EJiá  o  Original  no  *Arclúvo  da  Ca/a  de  Bra- 

gança, cwle  o  vi.    Sentença  de  fua  execução,  e  aceita- 
ção j  Original }  que  no  me/mo  *Archwo  copiey  r 

maço  das  Bulias* 

DEcio  Carafa  Pveferendarlo  utriuÇque  ftgnatura  do  SantiíHmo  emvrnm  -  _ 
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de  Sua  Santidade  ,  e  Santa  Sé  Apoftolica  com  poderes  de  Núncio  Apof- 
tolico  em  eftes  Reynos  e  Senhorios  de  Portugal ,  &c.  A  todas  as  pef- 
foas  eccleííafticas  ,  e  feculares  de  qualquer  qualidade ,  grão  ,  ordem ., 
e  condição  ,  que  fejaó  ,  e  aífi  os  Clérigos  ,  Notários  ,  Tabelliaês  ,  e  ef- 
crivaes  ,  e  cada  hum  delles  ,  a  que  efta  noífa  ,  e  mais  verdadeiramente 
Apoftolica  Carta  de  Procedo  aucloritate  apoftolica  decernido  for  pre- 
fentada  ,  notificada  ,  e  intimada  ,  e  a  eftes  noífos  imrno  ver  tu?  mandados 
Apoftolicos  firmemente ,  e  com  devida  reverencia  obedecerem  faude , 
e  paz  em  Deos  Noífo  Senhor  fazemos  faber  ,  que  por  parte  do  Excel- 
lentiífímo  Senhor  Dom  Theodozio  Duque  de  Bragança  pollo  Licen- 

ciado Francifco  Velho  de  Paiva  feu  Agente  Nos  foi  prefentada  hua 
Bulia  Apoftolica  do  dito  Papa  Noífo  Senhor  de  exempçaó  da  fua  Ca- 
Í>ella  deSaó  Hieronymo  fita  na  fua  Villa  deVilla  Viçofa  da  diocefi  de 
ívora  expedida  fub  plumbo  in  forma  gr  acto  fa.  A:I  perpetuam  rei  memo- 

riam. Por  virtude  da  qual  avia  Sua  Santidade  por  bem  pollos  rcfpci- 
tos  nella  declarados  de  izentar  aífi  a  dita  Capella  ,  como  o  Deão  ,  Ca- 

pcllaes ,  e  miniftros  delia ,  e  todas  fuás  coufas  ,  bens  ,  eP>cnc<rcios  da 
vifitaçaó^  correição }  j uri fdiçaó  ,  e  fuperioridade ,  aííi  do  Ordinário  de Évora , 
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Évora  ,  como  de  quaefquer  outros  Ordinários  deite  Reino,  e  para  o 
ditto  eíiecTo  íubjeclou  .  íuppos,  e  íbbmetteo  a  ditta  Capella  Deão,  Ca- 
pellaens  ,  e  Miniítros  ,  e  fuás  couías  ,  bens  ,  e  Benefícios  a  íi ,  e  à  Santa 
Sé  Apoftolica  ,  e  ao  Colleclor  ,  que  per  tempo  iolfe  neítes  Reinos  ,  e 
em  lua  abfencia  ,  ou  defeclo  a  peílòa  ,  que  folie  por  elle  deputada  ,  íe- 
gundo  ,  que  he  tudo  mais  largamente  exprelFò ,  efpecifrcado  na  ditta 
Bulia.  A  qual  Nos  a  requerimento  ,  e  inftancia  de  Sua  Exceliencia ,  ou 
do  ditto  leu  Agente  com  devida  reverencia,  e  obediência  acceitamos, 
pronunciandonos  por  Juiz  pleno  jure  da  jurifdiçaó  ,  que  nos  era  dele- 

gada ,  e  commettida  per  Sua  Santidade  ,  e  promettemos  de  a  dar  em 
todo  a  ília  devida  execução ,  e  íeu  treslado  de  zerúo  ad  verbum  he  o 

Bulia.  que  fe  fegue.     Clemens  Epilcopus  fervus  íerverum  Dei.     Ad  perpe- 
An.  1601.       tuam  rei  memoriam.     Ex  injunclo  deíuper  Apoftolica:  lervitutis  ofíi- 

cio  ,  votis  illis  gratum  libenter  pntftamus  aíTeníum  ,  qure  piam  Chrifti 
fidelium ,  praefertim  nobilitate  generis  pollentium  mentem  ,  &  inten- 
tionem  ad  erigendas  ,  &  exorandas  Capellas  luas ,  ad  rmniíirorum  ec- 
cleíiafticorum  commoda  procuranda  promovere  poiíunt ,  aíiaque  defu- 
per  concedimus  ,    prout  confpicimus  in  Domino   falubriter  expedire. 
Alias  liquidem  dileòli  filij  Nobiiis  viri  Theodoíij  ij  Ducis  Braganciae 
lupplicationibus  in  ea  parte  inclinati ,  eidem  Theodoíio  Duci  ,  ut  ex 
tunc  deinceps,  &  in  perpetuum  totiefcumque ,  &  quandocumque  ipíum 
Theodoíium  ,  aut  fucceííbres  fuos  Bragantise  Duces  pro  tempore  exil- 
tentes ,   extra  oppidum  de  Viila  Viçoía  Elboreníis  Dioecefis  refidere 
contingeret,  Decanus ,  Capellani ,  &alij  mjniftri  Capellse  Ducalis  fub 
invocatione  ,  &  ad  honorem  Sancli  Hieronymi  in  pra;dicTo  oppido  per- 
diclri  Theodoíij  Ducis  prscdeceílbres  íumptuofo  opere  extrucla;  in  qua- 
cumque  eccleíia  Teu  Capella  regulari ,  vel  fa,culari  loci  intra  Regnum 
Portugalliae  ccnílituti  in  qua  Theodofius  Dux ,  aut  íucceílores  pra:fa- 
ti  divina  ofiicia  diurna,  &  noclurna  períolvi ,  &  celebrari  mandai  ent, 
opines  diftributiones  quotidianas  ,  aíiaque  emolumenta  univería  ,  qua: 
Iucrarentur ,  &  lucrari  poííent ,  fi  in  dicla  Capella  Ducali  divinis  offi- 
cijs  diurnis  pariter,  &  noclurnis  períbnaliter  intereíTent ,  f  militer ,  & 
pariformiter  lucrari  ,   habere  ,   &  coníequi  libere  ,  &  licite  valerent 
apoftolica  aucloritate  perpetuo  conceílimus  ,  &  indulíimus ,  prout  in 
noftris  inde  çonfeclis  literis  plenius  continetur.     Cum  autem  ficut  ex- 
hibita  Nobis  nuper  pro  parte  dicTi  Theodoíij  Ducis   petitio  contine- 
bat,  juxta  formam  indulti  hujuimodi  Decanus  ,  Capellani  &Miniílri 
diclíe  Capella:  pro  tempore  exiftentes  aliquem  certum  refidentiíç  locum 
non  habcant  fed  Theodoíium  Ducem  ,  &  fucccflorcs  príedidlos  quo- 
cumque  extra  diclum  oppidum  iter  facluri  íint,  fequi ,  &  ad  eorum 
nutum  divina  cilicia  hujuimodi  qu#  debitis  temporibus ,  &  horis  jux- 

ta ritum  ,  &  morem  à  Saneia  Romana  Eccleíia  receptum  ,  &  approba- 
tum  eclebrentur  ,  ac  íolemnitatcs  ,  &  ceremoniai ,  aíiaque  íiquinta  de- 

bite obferventur  recitare  tencantur  ,  hineque  alicujus  Ordinarij  jurif- 
diclioni  commode   íubjacere  pofle  non  videantur  ,  &  idem  Theodo- 

fius Dux  in%ni   pietatis  zelo  duclus  Capellam  praediclam  omnibus, 
qyihus  poteft  rationibus  ,    &  modis  tam  in  fpiritualibus  ,   &  divinis, 
quam  temporalibus  ad  prapotentis  Dei  gloriam  augere  ,  &  exornare 

non 
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non  defiílit ,  nt  inhaci  quoque  parte,  utipílus  Capella  decori  ,  illiuf- 
que  Decani ,  Capcllanorum  ,  Sc  miniftrorum  commodis ,  &  opportuni- 
tatibus  conuilatur  ,  plurimum  cupiat  ,  ut  infra  deiuper  per  Nos ,  Sc 
Sedem  Apoftolicam  benigne  provideri  pro  parte  dicti  Theodoíij  Du- 
eis  Nobis  fuit  humiliter  fupplicatum  ,  quatenus  fibi ,  defiderioque  fuo 
in  pramiíTis  opportune  annuere  de  benignitate  Apoftolica  dignaremur. 
Nos  igitur  pium  ipfius  Theodoíij  Ducis  propoíitum  promovere  cupi- 
entes  ,  ac  diclum  Theodoíium  Ducem  à  quibuívis  excomunicationis , 
fufpenfionis  ,  &  interdicti ,  alijsque  eccleílafticis  fententijs  ,  cenfuris , 
&  poenis  àjure,  vel  ab  homine  ,  quavis  occafione  ,  vel  caufa  latis,  fi 
quibus  quomodolibet  innodatus  exiftit  ad  effectum  prafentium  dunta= 
xat  confequendum  harum  ferie  abfolventes  ,  &  abfolutum  fore  cenfen- 
tes ,  hujufmodi  fupplicationibus  inclinati  Capellam  pradictani ,  illiuf- 
que  Decanum,  Capellanos,  &Miniftros  prafentes,  &  futuros  ,  eorum- 
que  res  ,  bona  &  beneficia  quacumque  ubicumque  íita  &  qualiacum- 
que  íint ,  Sc  eTe  poííint  ab  omni  vifitatione  ,  correctione ,  jurifdictio- 
ne,  &  fuperioritate  tam  Elboreníis,  quam  quorumcumque  aliorum  di- 

cti Regni  Ordinariorum  ,  illorumque  Vicariorum,  &  Officialium  nunc, 
&  pro  tempore  exiílentium  in  fpiritualibus  ,  &  temporalibus  apoftolica 
auetoritate  tenore  prafentium  penitus ,  &  cmnino  perpetuo  eximimus, 
Sc  total iter  liberamus  ,  exemptosque  ,  &  exempta  eífe  ,  ac  fore ,  necnon 
Ordinários  ,  eorumquc  Vicários ,  &  Officiales  pradictos  etiam  ratione 
delicti ,  feu  contractus ,  vel  quaíl ,  aut  rei  de  qua  ubicumque  commit- 
tatur  delictum  ,  ineatur  contractus ,  aut  res  ipfa  confiílat  in  Decanum , 
Capellanos,  &  JMiniftros  pradictos  ,  eorumque  res  ,  &  bona  ,  ac  Be- 

neficia quacumque  per  eos  obtenta  ,  Sc  obtinenda  ,  vel  eorum  ali- 
quem  ,  leu  aliquos  viíitationem  ,  corredfionem ,  jurifdiclionem  ,  &  fu- 
perioritatem  aliquam  exercere  ,  aut  quamcumque  excommunicationis, 
fufpeníionis ,  Sc  interdicti  aliasque  ecclefiaílicas  fententias ,  cenfuras, 
&  poenas  promulgare  nullatenus  poíTe  ,  ac  quacumque  viíitationem , 
correctionem  ,  jurifdictionem  ,  &  fuperioritatem  aliquam  denotantia  , 

&qualcumque  promulgationes  ,  quas  ram  per  Elboreníis  ,  quam  quoi- 
cumque  alios  pradicti  Regni  Ordinários ,  illorumque  Vicários  ,  Sc  Of- 
f  ciales  nunc ,  Sc  pro  tempore  exiftentes  ,  vel  ecrum  aliquem  Ínterim 
leni  centigerit  nulla  ,  &  invalida,  nulliufque  roboris ,  vel  momenti 
exiitere  ,  Sc  pro  penitus  infeclis  quoad  hac  omnia  haberi  debere  ,  &  íl 
íceus  íuper  ab  illis  ,  aut  quibuívis  alijs  quavis  auetoritate  feienter , 
vel  ignoranter  contigerit  attentari ,  irritum  ,  Sc  inane  decernimus.  Et 
r.iiilorninus  Capellam  ,  Decanum  ,  Capellanos  ,  &  Miniftros  pradi- 

ctos, necnon  quacumque  Beneficia  eccleíiaílica  per  cos  nunc  obtenta, 
&  pro  tempore  obtinenda  ,  ac  illorum  res ,  Sc  bona  ubicumque  fita  , 
cuicumque  vifitationi  ,  correétioni ,  jurifdktioni ,  Sc  fuperioritati  ,  nof- 
tris  &  Sedis  Apoftolica  ac  frucluum  ,  &  proventuum  Camerse  apofto- 

lica debitorum  Collectoris  in  di«5to  Regno  pro  tempore  exiílentis,  vel 
co  deficiente,  aut  abfente  pereum  pro  tempore  deputandi  penitus,  & 
cmnJno  eiiUcm  auetoritate  ,  &  tenore  ,  etiam  perpetuo  fubjicimus  ,  & 
fupponimus  ,  omnesque  ,  &  qvafcumquc  lites  ,  caufas ,  controvcríias  , 
quaftiones  ,  dirterentias ,  molefaas ,  civiles  ,  Sc  criminales  ,  realcs ,  ac 

Tom.  IV.  Aaaa  per- 
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perfonales  ,  fpiritunles  ,  &  temporales ,  ecclcílaPncas  ,  &  profanas  ,  ac 

etiam  bencíícialcs  meras,  &  mixtas  Decani  ,  (  ape'lanorum  ,  fr  Alinif- 
trorum  prrediclorum  tam  aclive ,  quam  paflive  contra  ipíos  per  Elbo- 
reníiSj  ac quofciimquc  dicli  Regni  Ordinários,  (eu  illorum  cúrias,  vel 
fifcos  ,  aut  procura  to  res  eorum  ,  ac  etiam  quafcumque  alias  períbnas  , 
feu  adillorum,  aut  illarum  inífantiam  ,  vel  ififtígatione  quavis  occafio- 
ne  ,  vel  cauía   ex  nunc  deinceps  ,  &  pro  tempore  movendas  ,  &  fufci- 
tandas,  eidem  Cclleclori  indicio  Regno  nunc,  &  pro  tempore  com- 
moranti,  vel  in  ejus  abíentia  ,  aut  defecTu  per  eurii  ,  nt  prarfertur  de- 

putando etiam  fummarie  audiendas  ,  cognoicendas  ,  dccidendas  ,  fine- 
que  debito  terminandas  cum  omnibus  iuis  incidentijs  ,  dependentibus, 
cmergentibus  ,  annexis ,  &  connexis ,  totoque  negotio  principali  etiam 

cum  poteílate  ,  quos  quibus  ubi  ,  quando  ,  &  quoties  opus  fuerit  ci- 
tarrai ,   &  inhibendi ,  ac  inobedientes  declarandi  ,  aggravandi ,  &  reag- 
gravandi  ,   auxilium  brachij   faèculàfis  invocandi  ,  omniaque  alia  ,  & 
íingula  faciendi ,  dicendi ,  gerendi ,  excrcendi ,  &  exequendi  ,  qux  ne- 
celTaria  fuerint,  aut  alias  quomodolibet  opportnna  aucloritate  ,  &  te- 
nore  prjcdiéris  ,  juxta  conftitutionem   felicis   recordationis  Innocentij 
Papse  III.  prardeceílbris  noftri  ,  quse  incipit  cum  Capella  fimiliter  per- 

petuo committimus  ,  &  mandamus.    Non  obftantibus  quibufvis  confti- 
tutionibus  ,  &  ordinationibus  apoftolicis  ,  carterisque  contrarijs  quibuf- 
cumque.      Nulli  ergo  omnino   hominum  liceat  hanc  paginam   noftrae 
abfolutionis ,  exemptionis  ,  libcrationis  ,  decreti  ,  fubjeclionis ,  íuppo- 
fitionis  ,  comrniíTionis  ,   &  mandati   infringere ,  vel  ei  auíu  temerário 
contraire.      Siquis    autem  hcc  attentare   prsefumpferit   indignationem 
Omnipotentis  Dei ,  ac  Beatorum  Petri  ,  &  Pauli  Apoítolorum  ejus  fe 
noverit  incurfurum.    Datum  PvOína:  apud  Sanclum  Marcum  Anno  In- 
carnationis    Dominica?  Millefmo  íexcenteíimo    primo    quarto    decimo 
Calendas  Oclobris  Pontifícatus  Nofiri  Anno  decimo.     E  aceitada  ,  co- 

mo ditto  he ,   por  parte  d  2  Sua  Excellencia  nos  foy  pollo  ditto  feu 
Agente  preíentada  huã  petição  do  teor  feguinte.    Videlicet.    IlluítriíTí- 
mo  ,  e  Reverendiífímo  Senhor  expõem  fe  a  V.  Senhoria  IlluítriíUma  e 
Reverendiííima  por  parte  de  D.  Thcodofío  Duque  de  Bragança  ,  que 
polia  Santa  Sé  Apoítolica  lhe  foi  concedido  per  conceífaó  perpetua  , 
que  cada  ,  e  quando  ,  que  clle  Duque  Dom  Theodofio  ,  e  feus  fuccef- 
iores ,  que  por  tempo  íbíTem  Duques  de  Bragança  aconteceííe   reíidi- 
rem  fora  da  Villa  de  Villa  Viçofa  da  Diocefi  de  Évora,  que  oEeaó, 
Capellacs  ,  e  mais  Miniftros  da  Capella  que  debaixo  da  invocação  ,  e 
à  honra  do  Bemaventurado  Saó  Hieronymo  Foi  na  ditta  Villa  edifica- 

da   fumptuofamente  per  feus  Antecclforcs  foflem  obrigados   em  qual- 
quer Igreja  ,  ou  Capella  regular  ,  ou  fecular  de  qualquer  lugar  do  Rei- 

no de  Portugal  em  que  elle  Duque  ,  e  feus  fucccflbrcs  mahdáfíem  di- 
zer ,  e  celebrar  os  ofícios  divinos  diurnos  ,  e  noclurnòs  fegundo  cof- 

tume  da  Igreja  Romana ,  e  que  deita  maneira  pÒdeíTem  vencer ,  e  ga- 
nhar todas  as  diíhibuiçoens  quotidianas  ,  que  ganharão  ,  fe  na  ditta  Ca- 

pella de  Saó  Hieronymo  foílcm   peUbalmcntc  intcreíTcntes  aos  divinos 
ofíicios  diurnos  ,  e  noclurnos  ,  que  era  6  obrigados  ,  como  confia  da 
coiiceííàô  ;  c  indulto,  que  lhcíbraó  feitos  pollo  Santiííimo  Padre  Papa 

Clemente 
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Clemente  VIII.  ora  na  Igreja  de  Deos  Frefidcnte  ,  e  o  refere  Sua  San- 
tidade na  lua  Bulia  Apoíloíica  gradeia  a  elle  Duque  ora  novamente 

concedida  ,  que  fe  ofrerecc.     E  por  quanto  os  dittos  Deão  ,  Capcllaés, 
e  miniílros  da  ditta  Capella  ,  íegundo  forma  do  ditto  Indulto  naô  te- 
nhaó  lugar  algum  certo  de  refidencia  ,  antes  fejaó  obrigados  feguir  o 
ditto  Duque  ,  e  os  dittos  feus  fucceíTorcs  para  qualquer  parte  ,  que  pa- 

ra fora  da  ditta  Villa  ouverem  de  ir  íegundo  íua  vontade ,  e  apprazi- 
mento  tenhaó  obrigação  de  celebrar  os  dittos  divinos  officios  a  feus 
tempos  ,  e  horas  devidas  ,  fegundo  coítume  recebido  ,  e  approvado 
polia  Santa  Igreja  de  Roma ,  guardando  as  íblemnidadcs  ,  ceremonias , 
e  mais  requiíitos  devidos :  por  onde  parecia  naó  poderem   commoda- 
mente  ficar  fubjeclos  a  juriídiçaó  dalgum  Ordinário.     Sua  Santidade 
avendo  a  iíTo  refpeito  ,  e  ao  cuidado  ,  e  zelo  com  que  elle  Duque  naô 
deliíle  de  por  todas  as  razoes  ,  e  modos  acrecentar  ,  e  ornar  a  ditta  Ca- 

pella ,  aíli  no  elpiritual ,  como  no  temporal ,  ouve  por  bem  a  fua  pe- 
tição ,  requerimento,  einftancia  de  eximir  perpetuamente,  e  totalmen- 

te livrar  a  ditta  íua  Capella  ,  e  os  dittos  Deaó  ,  Capellacs,  e  miniíhos, 
que  ora  faõ  ,  e  por  tempo  forem ,  e  luas  coufas  ,  bens  ,  e  Benefícios 
quaefquer,  onde  quer  que  eítiveíTem  íituados  ,  e  de  qualquer  qualida- 

de, que  foTem,  e  poderem  fer  de  toda  viíiiaçaó,  correição,  jurífdi- 
çaõ  ,  e  fpoeriodidade  ,  aTi  do  Ordinário  de  Évora,  como  de  quaefquer 
outros  Ordinários  do  dito  Reyno  ,  e  de  feus  Vigários  Geraes ,  e  offi- 
cia  >s ,  que  ora   lho  ,  e  por  tempo  foíTem  no  efpiritual ,  e  temporal  ,  e 
os  ouve  de  todo  por  livres ,  e  exemptos  auótoritate  Apojlolica  aíli  a  di- 

ta Capella,  como  os  dittos  Deaó,  e  miniílros.     E  per  Decreto  irritan- 
te ouve  por  bem ,  e  mandou  ,  que  os  dittos  Ordinários ,  e  feus  Vigá- 

rios ,  e  oínciaes  poíro  que  foífe  por  razaõ  de  delicio  ,  ou  contracto, 

ou  quaíi ,  ou  de  coufa ,  por  razão  da  qual ,  onde  quer  que  fe  commet*' 
telíe  delicio   ficava  celebrado   contratto  ,    ou  a  ditta  coufa  coníiíliíTe 
naó  poderem  cm  nenhuma  maneira  fobre  o  ditto  Deaô  ,  Capellaes ,  e 
miniítros ,  e  fuás  coufas,  e  bens,  e  fobre  quaefquer  feus  Benefícios, 
que  ora  tem  ,  e  ao  diante  tiverem ,  ou  fobre  algum  delles  exercitar  vi- 
íitaçaó  ,  correição  ,  ou  alguma  fuperioridade  ,  nem  pronunciar  alguma 
fentença  de  excomunhão  ,  fufpenfaó  ,  ou  interdiclo  ,  nem  outra  algu- 

ma eecleíiaílica  nem  algumas  cenfuras ,  e  penas  ,  nem  fazer  outra  cou- 
fa algud  ,  que  poda  denotar  viíitaçao ,  correição  ,  jurifdiçaó  ,  ou  fu- 

perioridade.    E  quaefquer  promulgações,  e  publicações  ,  quê  aíli  pol- 
lo  ditto  Ordinário  de  Évora  ,  como  por  quaefquer  outros  Ordinirios 
do  ditto  Reyno  ,  e  feus  Vigários,  c  officiaes ,  que  ora  faó  ,  e  por  tem- 

po forem  ,  ou  por  algum  delles  acontecer  que  fejaó  entre  tanto  páílii- 
das  determinou  Sua  Santidade  que  foliem  nullas,  c invalidas,  e  de  ne- 
nhuí  força  ,  ou  momento  ,  e  as  ouve  de  todo  por  naó  feitas  ,  aconte- 

Jo  ferem  por  ellcs  attentadas  por  qualquer  authoridade  Iciente  ,  ou 
ignorantemente.  E  pollo  teor  da  ditta  Bulia  por  fazer  graça  a  elle  Du- 

que, ouve  por  bem  polia  meí ma  Apoíloíica  authoridade  defojeitar, 
e  íobmettcr  perpetuamente  a  ditta  Capella  e  os  dittos  Deaó  ,  Capel- 

laes ,  c  mililitros  ,  e  quaefquer  feus  Benefícios  ecclefiaíticos  ,  que  ora 

tem,  c  por  tempo  tiverem,  e  fuás  coufas,  c  bens  onde  quer  que  eíli- Tcm.IV.  Áaaaii  verem 
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verem  àviíitaçaó,  correição,  jurifdiçrõ  ,  e  Superioridade  de  Sua  San- 

tidade, e  Santa  Sé  Apoíiolica  ,  e  do  (.  olleélor  dosfrucTos,  e  proven- 
tos da  Camará  Apoíiolica  ,  que  nefte  Reyno  por  tempo  refdir,  ou  fal- 

tando Colleclior  ,  ou  fendo  elle  abíéntc  a  peíloa  ,  que  elle  para  iflb 
deputaíTe.  E  todas,  equaefquer  lites  ,  canas  ,  controverfias  ,  queftoês, 
drôerenças  ,  e  moleftias  civis  ,  e  criminaes ,  reaes  ,  e  peflbaes  ,  fpiri- 
tuaes ,  e  temporaes  ,   eccliíiafticas  ,  e  profanas ,  e  também  benef  ciaes  , 
meras  ,  e  mixtas  dos  dittos  Deaó  ,  Capellaes  ,  e  miniftros  ,  aíTi  aclive  , 
como  paílive  ,  que  dagora  em  diante ,  e  por  tempo  contra  elles  ie  mo- 
veííém  ,  e  fuícitafíem  pollo  ditto  Ordinário  de  Évora  ,  e  por  quaefquer 
Ordinários  do  ditto  Reyno  ,  ou  fuás  Relações,   e  Cúrias  ,  ou  por  feus 
fifcaes  ,  e  procuradores ,  e  também  por  quaefquer  outras  peflbas  ,  ou  à 
inílancia ,  ou  inítigaçaõ  delias  por  qualquer  occafmó  ,  ou  caufa  polia 
mefma  aucloridade  ,  e  teor  tudo  commeteo  ao  ditto  Collector ,  que 
nefte  Reino  agora  ,  ou  por  tempo  moraíTe  ,  ou  em  fua  abfencia  ,  ou 
defeclo  à  peíToa ,  que  elle  como  ditto  he  para  iíTo  deputaíTe.     Para 
que  etiam  fummarie  as  ouviílem  ,  conheceíTem  ,  decidiíTem  ,  &  fine 
debito  terminaííem  com  todas  fuás  incidências,  dependências,  emergên- 

cias ,  annexas ,  e  connexas  ,  e  com  todo  o  negocio  principal.     E  com 
poder  de  citar ,  e  inhibir  os  que  foííe  neceíTario  ,  onde  ,  quando  ,  e 
quantas  vezes  foíle  conveniente.  E  com  poder  de  declarar  os  defobedi- 
entes ,  aggravar ,  e  reaggravar  ,  e  invocar  auxilio  de  braço  fecular ,  e 
de  fazer,  dizer,  exercitar  ,  e  executar  todas,  e  cada  huã  das  mais  cou- 
fas ,  que  neceílarias  foliem  ,  fegundo  que  tudo  he  declarado  na  ditta 
Bulia  de  Sua  Santidade  fupplica  por  tanto  humildemente  a  V.  Senho- 

ria Jlluftriíii  ma  aja  por  bem  aceitar  a  execução  da  ditta  Bulia,  eman- 
darlhc  paliar  os  proceífos  decernidos  ,  que  neceífarios  forem   com  to- 

das as  claufulas ,  que  na  dita  Bulia  íaó  expreíTas  ,  e  fpecificadas.  E  def- 
dagora  aja  por  bem  nomear  ,  e  deputar  pefíòa  conírituyda  em  Digni- 

dade eccleíiaftica  hábil  ,  e  idónea  em  dereito  ,  que  quando  quer  que 
acontecer  a  abfencia  de  V.  Senhoria  Ilíuílriííima  defte  Reino  poíTa  fuc- 
ceder  ,  e  fueceda  eo  ipfo  na  ditta  jurifdiçaó  ,  viíitaçaó  ,  correição  ,  c  fu- 
perioridade  ,  que  polia  ditta  Bulia  lhe  he  commettida  ,  e  de  tudo  man- 

de fazer  autto ,  e  tresladar  nelle  a  ditta  Bulia,  etornarlhe  apropria, 
E  R.  M.    E  vifta  por  Nos  a  ditta  petição  por  fer  em  toda  conforme  a 
ditta  Bulia  mandamos  paliar  a  prefente.     Pollo  teor  da  qual  Mando  a 
vos  fobredittos  Notários ,  e  mais  peíTcas ,  a  que  a  execução  defta  vay 
dirigida ,  que  fendovos  prefenrada  ,  e  com  ella  requeridos   vades  ,  e 
chegueis ,  ecada  hum  de  vos,  que  for  requerido  vá  ,  e  chegue  ao  II- 
IuítriíTimo  e  ReverendiíTImo  Senhor  Aiccbifpo  de  Lisboa  ,   e  em  fua 
aufencia  aos  muito  Pvcvcrendos  Provifor ,  Vigário  Geral  ,  e  mais  DeC- 
embargadores  da  Relação  Eccleíiaftica  deíla  Cidade ,  e  Arccbifpado  de 
Lisboa,  que  ora  tem  o  governo  do  ditto  Arcebifpado ,  c  a  quaefquer 
outros,  que  nelle  exerciíaó  jurifdiçaó  ordinária  cujos  nomes,  cogno- 

mes, e  ofTicios  ....  aqui  de  prefente  por  lufficientemeníe  cxprdfos. 
E  adi  aos  Reverendos  Deão,  Dignidades,  Conigos  ,  e  Cabido  da  Igre- 

ja Metropolitana  da  ditta  Cidade  de  Lisboa,  que  em  tempo  da  Sé  Va- 
canre  tem  o  ditto  governo  ,  e  o  exercício  da  ditta  jurifdiçaó.    Aos 

quaes 
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quaes  todos  inhibimos ,  c  Mandamos  em  virtude  de  fanta  obediência  , 
c  fobpena  de  interdição  do  ingreíTò  da  Igreja  ao  ditto  Senhor  Arcebif- 
po  ,  e  de  excommunhaõ  maior  ipfofaâío  incurrenda  aos  dittos  Provi- 
ibr  ,  Vigário  Geral  ,  e  Defembargadores  ,  e  íbb  pena  de  íufpenfao  à 
dhirits  ao  Deão  ,  e  Cabido  de  Lisboa  ,  &  in  júris  fltbfidium  de  mil 
cruzados  applicados  para  o  fifco  da  Camará  Apoftolica  ,  que  do  dia, 
que  lhes  efta  NoíTa  Carta  for  prefentada  ,  e  intimada  a  três  dias  pri- 

meiro íeguintes  ,  qnc  lhes  damos,   e  a  dignamos  pr  o  primo  ,  fecundo, 
tertio  ,  &  peremptório  termino  ,  ac  monitione  canónica  ,  hum  dia  por  ca- 

da termo  ,  e  amoeftaçaó  repartidamente  fe  inhibaó  ,  &  fe  pronunciem 
por  inhibidos  em  todas  as  coufas  ,  que  tocarem  a  ditta  Capella  do  dit- 

to ExcellentiíTirno  Senhor  Duque  de  Bragança ,  e  ao  ditto  Deaõ  ,  Ca- 
pellaes  ,  e  miniftros  delia  ,  e  a  fuás  coufas  bens  ,  e  Benefícios ,  e  neílas 
naô  exercitem  jurifdiçaô  alguma,  viíltaçaó,  e  correição,  ou  outra  qual- 

quer fuperioridade  em  prejuízo  da  Santa  Se  Apoftolica  contra  forma 
da  ditta  Bulia  ,  nem  da  commiíTaó  ,  e  delegação  ,  que  he  feita  ,  e  dele- 

gada a  Nos ,  e  aos  Colleelores  Nofíbs  fucceíTores  ,  que  por  tempo  fo- 
rem ,  e  da  peíToa  ,  que  em  noífa  abfencia,  ou  defecto  dos  dittos  Colle- 

clores  for  para  ifio  deputada.      Por  quanto  ouve  Sua  Santidade  por 
bem  de  izentar  a  ditta  Capella  ,  Deaó ,  Capellães  ,  e  miniftros  delia 
de  toda  viíltaçaó  ,  e  correição  ,  jurifdiçaô  ,  e  fuperioridade  dos  Ordiná- 

rios defte  Reyno  ,  que  ora  faó  ,  e  per  tempo  forem.     Alias  paíTado  o 
dito  termo  ,  e  naó  fe  querendo  pronunciar  por  inhibidos  os  avemos  a 
todos,  e  a  cada  hum  que  o  contrario  fizerem  por  incorridos  ,  Ao  dit- 

to Senhor  Arcebifpo  na  ditta  pena  deinterdiclo  doingreíTo  da  Igreja, 
e  os  dittos  Provifor ,  Vigário  Geral ,  e  Defembargadores  na  ditta  pena 
de  excommunhaõ  ,  e  os  dittos  Deaó  ,  Conigos  ,  e  Cabido  em  pena  de 
íufpenfao  ,  e  também  na  ditta  pena  pecuniária  de  mil  cruzados ,  e  os 
citamos ,  e  chamamos  ,  neftes  prefentes  eferittos  para  a  declaração  ,  e 
condenação ,  aggravaçaõ ,  e  reaggravaçaó  dos  mais  procedimentos  ex- 

ecutivos ,  que  forem  de  dereito  neceííarios  até  interdiclo  ,  e  invoca- 
ção de  ajuda  de  braço  fecular.  E  a  qualquer  Clérigo,  Notário  ,  Tabel- 

liaó  ,  ou  Efcrivaó  Mandamos  ,  que  fob  a  ditta  pena  de  excomunhão 
de  cinquoenta  cruzados  façaó  as  dittas  diligencias  da  ditta  inhibiçaõ  ,  e 
por  fuás  certidoens  dignas  de  fé  nos  façaó  certo  de  tudo  o  que  con- 

vém para  com  iíio  ,  e  com  o  mais  fe  proceder  contra  os  reveis  ,  como 
for  juftiça.     Dada  em  Lisboa  fob  noíTb  final  ,  e  fello  aoscinquo   dias 
do  Mes  de  Junho.  Thomé  da  Cruz  efcrivaó  Apoftolico  de  noíía  Lega- 

da ,  e Notário  publico  afez  eferever  efobfcreveo  Anno  do  Senhor  de 
Mil  efeyfcentos  edous. 

Decius  Collector  Generalis  Apoftolicus, 

Loco  Sigilli. 
De  mandado  de  Sua  Senhoria  IlluítriíTima 

Thomas  de  Cruce  Notarius  publicus. 

Nctifi- 
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Notifiquei  eira  Carta  afim  e  da  maneira  que  fe  nel!a  contem  na 

Relíaçaó  ecclefiaílica  defta  Cidade  de  Lisboa  eítando  ahi  os  dezenbar- 
gadores  nella  que  rcíponderaó  dipois  de  a  verem  e  lerem  que  fe  davaó 
por  inhibidos  e  que  en  tudo  obedeferiaó  aos  Mandados  de  Sua  Senho- 

ria Illuítriffima.  Certifico  aílim  eu  Duarte  de  Figeroa  eferivaó  da  Le- 
gacia  neíles  Reinos  e  Senhorios  de  Portugal  &c.  Em  Lixboa  aos  xj 
dias  do  mes  de  Junho  de  M.  6  centos  e  dous  Annos. 

Duarte  Figeroa. 

Paga  nada. 

Dipois  de  fer  notificada  a  inhibitoria  atras  em  Relação  aos  Se- 
nhores Doutores  Simão  Borges  Prefidente  nella  ,  e  Damião  Viegas  ,  e 

António  Corrêa  dezenbargadores  fui  as  pouzadas  dos  Doutores  Joaó 
Gonçalvez  Darezio  Vigário  Geral,  e  Joaó  Sarajva  osquaes  ambos  ref- 
ponderaó  que  fe  davaó  por  inhibidos  como  os  Mães.  Certifico  aífim. 
Em  Lixboa  aos  xó  de  Junho  de  M.  6  centos  e  dous  Annos. 

Duarte  Figeroa. 

Notifiquei  efta  Carta  afim  e  da  maneira  que  fe  nella  contem  aos 
Senhores  do  Reverendo  Cabido  ,  Cabido  fazendo  na  Santa  See  deita 
Cidade  de  Lisboa  a  que  relponderaó  preíldindo  nelle  o  Senhor  Arce- 

diago Joaó  Pinto  da  Cunha  que  fe  davaó  por  inhibidos.  Em  Lixboa 
aos  xix  de  Junho  de  M.  6  centos  e  dous  Annos. 

Duarte  Figeroa.  Nada. 

Declaro  que  o  Doutor  Joaó  Saraiva  profede  em  alguãs  coufas 
como  o  Illuírriífimo  Senhor  Arcebiípo  e  en  feu  lugar  profede  nellas 
como  o  ditto  Senhor  en  fua  auzencia.  Certifico  aíTim  no  ditto  dia  mes 
anno  ut  fupra. 

Duarte  Figeroa. 

Nada. 

He  Executor  da  Buila  da  Jfenqal)  da  Capella  o  Ccllector,  e  em  vir- 

tude do /tu  foúèr  o  fub  delega  no  Bi  Ivo  de  Fort  alegre*     Origi- 
nal ,  aue  èfiá  no  dito  Cartório  ,  onde  o  copiey ,  maço 

das  Bulias, 

Num.  2  C  C.  "J~^|  Fxio  Carafa  Referendário  utri  ufane  ftpia1ur<e  do  Papa  NoíTo  Se- 
An    1602       JL/ nhor  ,  eCollccTror  Geral  de  Sua  Santidade,  e  Santa  Sé  Apoíloli- ca  com  poderes  de  Núncio  Aprítolico  neíles  Reinos,  e  Senhorios  de 

Portugal  &c.     Aos  que  eíla  nofla  Carta  de  fubdelegaçaó  ,  commiflaó, 

e  deputação  virem  ,  faude  ,  e  paz  em  Deos  Noiro  Senhor  ,  fazemos  fa- 
ber 



da  Cafa  T^eal  ̂ Portuçue^a.  5  5  9 
ber  ,  que  por  parte  do  Excellcntiffimo  Senhor  Dom  Theodozio  Du- 

que de  Bragança  nos  foi  prefentada  huma  Bulia  Apoftolica  de  exemp- 
çaô  da  fua  Capella  de  Saô  Hieronymo  de  fua  Villa  de  Villa  Viçoza  da 
Dioceíi  de  Evofá  ,  expedida  fub  plumbo  fub  Datum  vz  Roma  apud 
Sanâium  Marcam  Atino  Jncarnationis ,  Dominica  Milkjimo  fexcentefi- 
7110  primo  ,  quatuor  decimo  Calei?  OBobris  Pontificai  tis  Jui  Jnno  de- 
cimo.     Por  virtude  da  qual  ouve  Sua  Santidade  por  bem  de  izentar  a 
ditta  Capella  ,  e  ao  Dcaó  ,  Capellaens  ,  e  miniftros  delia  ,  ea  fuás  cou- 
ilis ,  bens,  e  Benefícios  ávidos,  e  por  aver  de  toda  a  vifitaçaô,  comi- 
çaõ  ,  jurifdicaô  ,  e fuperioridade  ,  aífi  do  Ordinário  de  Évora  (em  cu- 

ja dioceíi  a  ditta  Capella  eítá  fituada )  como  de  quaefquer  outros  Or- 
dinários defte  Reino  de  Portugal  ,  e  de  feus  Provifores ,  Vigários  Gc- 

raes  ,  Viíitadores  ,  e  oífíciaes ,  pofto  que  feja  ratione  deliâíi  ,   ou  de 
contratto  &c.    Para  que  em  modo  algum  na  ditta  Capella  ,  Deão  ,  Ca- 

pellaens, e  Miniftros  podeílem  exercitar  viíltaçaô  ,  correição,  ou  ou- 
tra alguma  fuperioridade ,  nem  promulgar  fentença  ,  cenfura  ,  ou  pe- 
na alguma  de  excomunhão  ,  fufpehiaõ  ,  e  interdicto  ,  nem  outra  algu- 
ma ,  que  polia  denotar  jurifdicaô ,  e  fuperioridade.  E  acontecendo  fe- 

rem per  elles  dadas,  e  pronunciadas  taes  fentenças  foffem  nullas  ,  e  in- 
validas ,  e  de  nenhum  vigor  ,  e  momento.     E  para  o  erFeito  âa  ditta 

izençaõ  fubje&ou  ,  fobmetteo  ,  e  iuppos  a  ditta  Capella  ,  Deaó ,  Ca* 
pellaens  ,  e  miniftros  à  vifitaçaô,  correição  ,  jurifdicaô  ,  e  fuperiorida- 

de fua  ,  e  da  ditta  Santa  Sé  Apoftolica  ,  e  do  ColJecTor  dos  dereitos  e 
proventos  da  Camará  Apoftolica,  que  por  tempo  foíle  nefees  Reynos 
ou  em  feu  defeclo  ,  ou  abfencia  da  peífoa  ,  que  foífe  per  elle  deputa- 

da.    Ao  qual  Cpjleclror  commetteo  todas  as  lites ,  caufas  ,  controver- 
sas ,  queftoens  ,  difrerenças ,  e  moleílias  civis  ,  e  criminaes  ,  reaes ,  e 

peífoaes  ,  fpirituaes  ,  e  temporaes  ,  eccleíiafticas  ,  e  profanas  ,  e  também 
beneficiaes  dos  ditos  Deão ,  Capellaens  ,  e  miniítros  ,  que  fe  daqui  em 
diante  moverem  ,  aííi  aclive  ,   como  pafíive  ,  fegundo  ,  que  he  tudo 
conteúdo  mais  largamente  na  dita  Bulia.     A  qual  Nos  a  requerimento 
e  inftancia  do  Licenciado  Francifco  Velho  de  Paiva  Agente  de  Sua  Ex- 
cellencia  com  devida  reverencia  aceitamos  pronunciandonos  por  Viíi- 
tador  ,  Superior  ,  e  Juiz  de  todas  as  coufas  concernentes  à  ditta  Capel- 

la ,  Deaô  ,  Capellaens  ,  e  miniftros  delia  ,  e  de  todas  fuás  coufas ,  bens, 
e  benefícios,  e  demandas  acima  dittas,  fegundo  teor,  forma,  e  conti- 

nência da  ditta  Bulia.    E  porque  pode  acontecer  ,  que  noíTa  ida  deftes 
Reinos  feja  taô  fubita  ,  e  apreifada  ,  que  ou  nosefqueça,  ou  naó  pof- 
famos  deputar  peílba  idónea  ,  conforme  à  ditta  Bulia  cm  noíTa  abfen- 

cia ,  ou  em  defecto  de  Collecror  ,  que  Nos  aja  de  fueceder  ,  que  vi- 
fite  a  ditta  Capella  ,  Deaô,  Capellaens,  e  miniftros,  e  exercite  a  jurif- 

dicaô, que  convém  ,  por  onde  a  ditta  Bulia  naô  tenha  feu  devido  cum- 
primento e  o  intento  do  Papa  Noffo  Senhor  fique  nefta  parte  fruftra- 

do  ,  eosdittos  Djaô  ,  Capellaens,  c  miniftros  prejudicados.    Queren- 
do por  tanto  prover ,  e  acodir  a  tudo  como  convém  ,  polia  authori- 

dnde  Apoftolica   a  Nos  commettida  ,   e  de  que  u íamos  ,  Deputamos 
pollo  teor  da  prefente  o  B.everendiíTimo  Senhor  Biípo  de  Portalegre , 

que  ora  he ,  e  ao  diante  for  e  lhe  commettemos ,  e  fubdelegamos  nof- 
fas 
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nhecer  de  todas  fuás  caufas  ,  afli ,  e  da  maneira  que  o  Nos  fizéramos  , 
e  poderamos  fazer  fendo  prefentes  ,  e  da  maneira  que  nos  pertence , 
fegundo  forma  da  ditta  Bulia.  A  qual  lhe  fera  para  illb  prefentada. 
Dada  em  Lisboa  nos  Paços  de  noíTa  íolita  reíidencia  fob  noifo  final, 
e  fello  aos  vinte  e  dous  dias  do  Mes  de  Junho.  Thome  da  Cruz  eferi- 
vaó  de  noíTa  Legada  afez  eferever,  efobfcreveo  Anno  do  Senhor  de 
M.DCij  &c. 

Dec.  Colleclor  Generalis  Apoftolicus. 

Loco  Sigilli. 
De  mandado  de  Sua  Senhoria  Illuftriífíma. 

Thomas  de  Cruce. 

•Aprefentaçaú  da  Subdelegaçaft  ,  e  CommiJJiti  Apoftolica  do  Multa 

llluftre  Senhor  Dedo  Carajá  ,  Colhei jr  .Apoftolica  geral  da 

Santa  Sé  Apoftolica  nejles  Reynos  de  Portugal ,  feita 

ao  Muito  íllujlre  Senhor  l).  Diogo  Corrêa ,  Bif- 

po  de  Portalegre. 

T)W  n  5fí  A  ̂ n0  ̂ °  nafcimento  de  noflb  Senhor  Jefu  Chrifto  de  mil  e  feif- 
.  .  Z  5  5  •  J~jl  centos  e  dous  annos  aos  dezafete  dias  do  mes  de  Septembro  en 

An.  1602.  eíla  Cidade  de  Portalegre  nas  caías  Epifcopais  junto  a  See  da  dita  Ci- 
dade onde  poufa  o  muito  llluftre  Senhor  D.  Diogo  Corrêa  por  mer- 

cê deDeos  e  da  Santa  Igreja  de  Roma  Biípo  deite  Bifpado  ,  e  do  Con-. 
felho  de  Sua  Mageftade  eftando  prefente  ellc  ditto  Senhor  Bifpo  por 
parte  do  exceilcntiílimo  Senhor  Dom  Thcodoíio  duque  de  Bragança 
lhe  foi  aprefentada  huá  comilfaò  apoftolica  do  muito  llluftre  Senhor 
Decio  Carafa  Referendário  utriufque  afignainr.e  do  Papa  noiíb  Senhor, 
e  Colleclor  geral  de  Sua  Santidade  e  Santa  See  apoftolica  com  poderes 
de  Núncio  Apoftolico  neftes  Regnos  e  Senliorios  de  Portugal  na  qual 
comiííaó  hera  conteúdo  Sua  Santidade  aver  por  bem  de  izentar  a  Ca- 
pella  do  dito  Duque  Deão  Capellais  eminiftros  delia  e  a  fuás  coufas, 
bens ,  e  benefícios  havidos  e  por  aver  de  toda  a  viíitaçao  ,  correçaó , 
jurifdiçaó  e  fuperioridade  aífi  do  Ordinário  Devora  en  cajá  diocefi  a 
dita  Capella  efta  fituada  como  de  quaifquer  outros  Ordinários  defte 
R.cjno  de  Portugal,  e  de  feus  Provi  fores  ,  Vigários  geraes ,  Vifitado- 
res  e  ofiiciais  pofto  que  feja  ratione  ddi5ii  como  mais  largamente  em 
adita  comiíTàó  he  conteúdo,  a  qual  vio  ,  leo  ,  e  enten  leo  e  por  vir  a 
dita  comiílaó  aelle  cometida  com  ho  acatamento  devido  que  aos  tais 
mandados  apoftolicos  fe  deve  ter  a  tomou  cm  fuás  mãos  e  beijou  c  pos 
cm  fua  cabeça  e  prometco  de  a  comprir  em  todo  e  dar  a  feu  devido 

eífeito 
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eífcito  e  execução  e  fe  pronunciou  em  ella  porjuis  apoftolieo  fubdelc- 
gado  ,  e  mandou  que  fe  fizeíle  efte  auto  de  aceitação  c  fubdelegaçaó 
apoftoliea  e  Te  tresladafe  a  dita  comuTaÕ  e  fubdelegaçaó  e  ficaífe  cm  po- 

der de  mim  notário  apoftolieo  pêra  conftar  em  todo  tempo ,  de  como 
foi  per  elle  aceitado  o  que  eu  notário  fiz  vi  e  emtendi  com  as  teftemu- 
nhas  que  a  ifíò  foraõ  prefentes  o  padre  Tome  da  Motta  Clérigo  de 
miifa  capellaó  delle  dito  Senhor  Bifpo.  E  Álvaro  Vaz  íeu  Veador  que 
todos  com  o  dito  Senhor  Bifpo  aííinaraõ  ,  e  eu  Manuel  Sea  notário 
apoftolieo  em  íinodo  confirmado  Eícrivaô  da  Camará  delle  dito  Senhor 
Bifpo  o  eícrevi  e  aflinei. 

O  Bifpo  de  Portalegre. 

Thome  da  Motta. 

Manuel  Sea. 
Álvaro  Vaas. 

Procedimento  do  Colleâlor  Apoftolieo  de  Sua  Santidade ,  como  Juiz 

privativo  da  ifenqao  da  Cape lia  Ducal  de  Villa-V  iço/à  ,  centra 

o  Vigário  Geral  de  Miranda.   Original  e/lá  no  Cartono 
da  Ca/à  de  Bragança  ,  donde  o  copiey. 

OCtavio  Accorambono  por  mercê  deDeos  edaSancTra  S^e  Apofto-  \fnm.  2.  K  6 
liça  Bifpo  de  Forofombruno ,  Collector  geral  apoftolieo  com  po-  ^ 

deres  de  Núncio  neftes  Regnos  e  Senhorios  de  Portugal.  Pello  Sanclif-  Ali.  1615. 
mo  Papa  Paulo  Quinto  noftò  Senhor  ora  na  Igreja  de  Deos  Preliden- 
te  &c.  A  todas  as  peflbas  ecclefiafticas  e  feculares  de  qualquer  cálida- 
de  condição  que  fejaõ  Clérigos  de  miíTa  Notários  Apoftolicos  Taba- 
liains  Efcrivaes  e  a  cada  hum  deiles  a  que  efta  noíTa  emaes  verdadeira» 
mente  Apoftoliea  carta  ,  citatoria  ,  jnhibitorea ,  e  compulforea ,  em  for- 

ma for  prefentada  noteficada  e  intimada  faude  paz  pêra  fempre  em 
Deos  nolíb  Senhor,  fazemos  faber  que  por  parte  do  Excellentiffímo 
Senhor  D.  Theodofio  Duque  de  Bragança  nos  foi  prefentada  huã  bulia 
apoftoliea  do  Santiílimo  Papa  Clemente  O&avo  de  gloriofa  memoria , 
de  exempçaô  da  fua  capella  deSam  Hieronymo  cita  na  fua  Vi  lia  de  Vil- 
ia  Viçoza  diocefi  de  Évora  expedida  juh  phtmbo  informa  gr  acto f a  ad 
perpetuam  rei  memoriam.  Por  vertude  da  qual  avia  Sua  Santidade  por 
bem  pollos  refpeitos  nella  declarados  de  ifentar  aífi  a  dita  capelia  , 
com  o  Deão  ,  Capellaens  e  miniftros  delia  ,  e  todas  fuás  coufas  e  bens 
e  benefícios  da  veíltaçam  correição  jurifdiçaó  e  fuperioridade  aííi  do  Or- 

dinário de  Évora  ,  como  de  quaefqucr  outros  Ordinários  defte  Regno 
e  pêra  o  dito  errei  to  fubpcTou  ,  fuppos  e  íbbmettco  a  dita  Capella, 
Deam  ,  Capellaens  e  miniítros  e  fuás  coufas  bens  beneíHcios  aííi  c  a 
a  Santa  See  Apoftoliea  ,  e  ao  Colleclor  que  por  tempo  to  fie  neíle 
Regnos  e  em  fua  abfencia  ou  defccTo  a  peííba  que  fofle  porclle  de- 

putada fègxmâô  que  hc  tudo  mais  largamente  cxprcílb  especificado 
na  dita  bulia;  a  qual  nos  a  requerimento  einftancia  de  Sua  Excelléncia 
coíi  devida  reverencia  e  obediência  aceptamos  pronunciandonos  por 

Tom.  IV.  Bbbb  Juiz 
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Juis  pleno  jure  dajurdiçaô  que  nos  era  dclíegada  e  commctíida  por 
Sua  Santidade  e  prometemos  de  a  dar  em  toda  a  Tua  devida  execução  , 
c  ora  nos  foi  feita  huã  petição  em  nome  de  Sua  Exceli encia  ,  di fendo 
nella.     Por  breve  de  Sua  Santidade  era  ifenta  ília  Capella  ,  Deaó  ,  e 
Canellaens  delia  e  todas  as  Igrejas  em  que  cila  tinha  pençaó  de  todos 
os  Ordinários  defte  Regno ,  efo  a  nos  competia  o  conhecimento  de 
todas  ascaufas  tocantes  a  dita  Capella;  e  ora  o  Ordinário  de  Miranda 
contra  a  poíle  em  que  elle  lupplicante  eftava  e  fua  Capella  de  naó  pa- 

gar íiminario  obrigarão  ao  Abbade  de  Spinhoíella  António  Carneiro 
pagaíle  pcra  o  Seminário  contra  o  privilegio  de  luas  Igrejas   e  Capella 
e  breve  de  Sua  Santidade  pello  que  nos  pediaó  mandeíTemos  fob  gra- 

ves penas  ao  dito  Ordinário  fenaó  intrometefle  em  querer  obrigar  ao 
tal  pagamento  e  receberiam  mercê.  ~è<    Segundo  que  todo  eito  aíTm  e 
mais  compridamente  era  contheudo  e  declarado  na  dita  petição  a  qual 
fendonos  prefentada  e  vifta  por  nos  mandamos  fe  paíTaífe  inhibitorea  , 
citatorca  ,  e  compulforea  .  por  bem  do  que  mandamos  parlar  a  prefen- 
te ,  peilo  theor  da  qual  e  pella  aucloridade  apoftolica  a  nos  commet- 

tida ò  de  queuíamos  nefca  parte,  mandamos  emvertude  de  Santa  obe- 
diência e  fob  pena  de  efcomunhaó  ipfo  fiiâto  incurrenda  e  de  dufentos 

crufados  aplicados  pêra  as  defpefas  e  meirinho  deíla  legacia ,  aves  fo- 
breditos  notários  e  mães  officiaes  e  peíToas  atraz  declaradas  ,  que  Çen- 
dovos  efta  aprefentada  ecomella  de  noíTa  parte  requeridos  naó  vosef- 
eufando  hum  por  outro  vades  e  chegueis  a  todas  e  quaefquer  peíToas 
que  na  execução  deíla  vos  forem  nomeados  cujos  nomes  e  cognomes 

aqui  ei  por  expreíTos  e  declarados  e  em  fuás  peíToas  os  citareis  ,  e  em- 
prafareis  pêra  que  do  dia  que  o  forem  a  dofe  primeiros  feguintes  pa- 
reçaó  neíia  Cidade  de  Lisboa  ante  nos  a  requerer  toda  fua  juftiça  na 
caufa  contheuda  na  petição  atraz  nos  dias  das  audiências  geraes  que  fe 
coftumaó  fazer  nospafTos  denoífa  morada  alias  naó  vindo  ou  mandan- 

do conílandonos  que  foraó  citados  a  fua  revelia  os  averemos  por  taes 
pêra  adita  caufa  termos  e  autos  judiciaes  ao  cafo  neceffarios  epera  ver 
jurar  teílemuhns  ouvir  fentença  diífinitiva  c  pêra  todo  ornais  neceíía- 
rio  e  a  lua  revelia  miniítrarcmos  as  partes  juítiça  pela  via  que  milhor 
nos  parecer  e  fendo  cafo  que  fe  efeondaó  abfentem  a  fim  de  naó  ferem 
citados  cm  fuás  peifoas  conílandovos  diífo  per  jinformaçaó  de  teftemu- 
nhas  extrajudicialmente  perguntadas  os  citareis  em  peífoa  de  hum  feu 
familiar  ou  veíinho  mais  chegado  de  quem  poífa  vir  a  fua  noticia  de- 
clarandolhe  o  caufo  datai  citação  o  juizo  e  dia  de  aparecer  e  porque 
tratandoíTe  eíla  caufa  indecifa  perante   nos  em  nollb  juizo  naó  pode 
nem  deve  fer  tratado  em  outro  juizo  nem  perante  outro  julgador  por 
tanto  mandamos  a  vos  íbbre  ditos  notários  e  maes  oíhciaes  e  peíToas 
atraz  declaradas  fob  as  penas  primo  diHas  ,    inhihaes   ao  Reverendo 
Provifor  e  Vigário  geral  do  Bifpado  e  Cidade  de  Miranda.     E  bem  af- 
íi  aquaefqrcr  outros  juizes  aíli  ordinários  como  extraordinários  execu- 

tores dcllegados  e  fubdclegadcs  como  de  qualquer  outra  jurdíçaõ  que 
da  dita  caula  conheçaó  ou  conhecer  entendaó  aos  quaes  como  dito  he 
tnhjbireisede.no/Ta  parte  lhe  notifearcis  que  nos  lhe  mandamos  eno- 
íelicamos  cm  virtude  de  lauta  cbcdicncia  e  fob  pena  de  excomunhão 

maior 
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maior  ipfo  facio  incurrenda ,  e  de  quinhentos  crufados  aplicados  pelo 
modo  íobredito  que  do  dia  em  que  lhes  ella  noífa  e  mães  verdadeira- 

mente apoftolica  carta  inhibitorea  em  forma  for  preíentada ,  e  notefi- 
cada  a  três  dias  primeiros  feguintes  que  lhe  damos  e  aíignamos  pellas 
três  canónicas    admoeítaçoins   termo   perfilo  e  peremptório   hum   dia 
por  cada  amoeftaçaõ   repartidamente  logo  ,    e  com  effeito  fe   inhibaó 
d  em  ajaó  e  pronunciem  por  inhibidos  na  dita  caufa  e  caufas  tocantes  a 
efte  negocio  ,  e  em  todas  luas  dependências  e  emergências  e  nella  mães 
naó  mandem  julguem  nem  procedaó  coufa  algua  em  dano  e  prejuifo 
do  dito  Senhor  Duque  edeíua  cauía  &maxime  in  velipendio  de  noíla 
jurdiçaó  antes  nos  remetaó  os  autes  da  dita  caufa  todos  e  quaefquer 
autos  e  papeis  que  ouver  neíle  negocio  no  ponto  e  eftado  em  que  eíti- 
verem  ferrados  e  fellados  e  por  peffoa  fiel  e  fem  fufpeita  a  viíta  de  Sua 
Excellencia  alias  paíTado  o  dito  termo  e  naó  o  comprindo  aíli  Avere- 
mos  tudo  por  nullo  e  de  nenhum  effeito  e  vigor  e  procederemos  con- 

tra elle  com  os  mães  procedimentos  de  dereito  neceíTarios  pêra  aggra- 
vaçaó  rcaggravaçaó  dos  quaes  os  citamos  e  chamamos  neftes  prefentes 
eferiptos  e  por  parte  de  Sua  Excellencia  feraó  obrigados  a  trafer  os  au- 

tos da  dita  caufa  no  noífo  juizo  com  as  partes  citadas  do  dia  da  dita 
inhibiçaó  a  vinte  dias  primeiros  feguintes  alias  naó  o  comprindo  aíli 
e  ficando  por  elle  procederemos  a  deíinhibiçaó  como  nos  parecer  juíli- 
ca  ;  e  ao  notário  ou  eferivaó  em  cujo  poder  os  ditos  autos  e  quaefquer 
papeis   pertencentes  a  efte  negocio  eftiverem  mandamos  fob  as  penas 
primo  dietas  que  do  dia  da  dita  inhibiçaó  a  oito  primeiros  feguintes 
de  o  tresíado  dos  ditos  papeis  na  forma  coftumada  pêra  nos  ferem  tra- 

zidos e  emviados  como  dito  he  fendo  porem  primeiro  pago  e  fatisfei- 
to  de  todo  o  feu  jufto  e  competente  fellario  e  no  tresíado  que  der  dos 
autos  naó   treslade  eíta  carta  a  qual  fomente  tresladara  nos  autos  pró- 

prios e  cila  tornara  a  parte  pêra  fazer  as  mães  diligencias  neceílarias  e 
os  mandara  tresladar  de  boa  letra  e  por  peiroa  que  bem  o  faiba  fazer  ; 
e  das  diligencias  que  vos  fobreditos  Notários  e  mães  officiaes  e  peíToas 
atraz  declarados  neíle  cafo  fizerdes  paliareis  voílas  certidoins  nas  coitas 
deita  em  modo  que  façaó  fee  &c.  dada  em  efta  Cidade  de  Lisboa  fob 
noífo  fignal  e  fello  ao  derradeiro  dia  do  mes  de  Julho.   Thomas  Dama- 
ral  notário  Apoltolico  o  fes  por  Duarte  de  Figeroa  eferivaó  da  Lega- 
cia  neftes  Rcgnos  e  Senhorios  de  Portugal  e  da  caufa  Anno  do  naci- 
iiiento  de  noífo  Senhor  Jefu  Chriíto  de  mil  e  feifeentos  e  quinze  An- 
nos.     Duarte  de  Figeroa  a  fis  eferever. 

O.  Accorambonus  Epifcopus  Frofemponien.  Colleclor. 

Loco  Sigilli. 

Pêra  V.  Illuítriílima  ver. 
Grátis.  ,4 

Nada. 

Figeroa. Tom.  IV.  Bbbbii  Sémen- 
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Sentença  Apofiolica  pafada  em  nome  de  Pedro  António  de  Mar  chis, 
Auditor  Geral  da  Legacia  >  a  favor  da  ifençao  dos  Minijlros  ,  e 

Officiaes  da  Capella  Ducal  de  S.  Jeronymo  de  Villa-Viçofa  contra 

o  Procurador  da  Me/a  Pontifical  do  Arcebifpado  Primaz  ,  Vi/i- 
t adores  do  feu  Arcebifpado  ,  e  Vigário  Geral  de  Chaves  y  Reos 

embargantes  ,  efe  julgou  fem  embargo  dos  embargos  ,  que  houve 

por  nao  provados  ,  o  Breve  ,  e  Monitorio  embargados  ,  fe  cumprif- 

Jem ,  tudo  em  ordem  a  defefiirem  da  Vifitaçao  ,  que  tinhaú  inten- 

tado na  Igreja  de  Faõ  annexa  ajobredita  Capella  ,  vijlo  os  Col- 
leitores  vi  fitarem  a  dita  Capella  ,  e  o  terem  feito  ,  e  conhecerem 

privativamente  de  todas  as  caufas  delia  ,  e/eus  Minijlros,  em  ex- 
ecução de/eus  Breves  ,  e  confervaçao  dos  privilégios  da  dita  Ca- 
pella. Eâà  no  Cartório  da  Cafa  de  Bragança  ,  authentica,  onde 

a  copiey\ 

vr  -_   /~\kDo£lor  Pedro  António  deMarchis  Prothonotario  apoftolico  nef- 
l^Lim.  2  5  y.  \^J  ta  Q)rte  Refidente  Auditor  geral  dascauzas  da  Legada  do  Illuf- 

An.  1630.      triíTnno  e  ReverendiíTimo   Senhor  Lourenço  Tramallo  por  mercê   de 
Deos  ,  e  da  Saneia  See  Apoftolica  Bifpo  de  Gerace  e  Colleclor  geral 
Apoftolico  com  poderes  de  Núncio  neftes  Reinos  e  Senhorios  de  Por- 

tugal pella  Sanclidade  do  Papa  Urbano  Oclavo  nolTò  Senhor  hora  na 
Igreja  de  Deos  Preíidente  Juis  e  Commiíiario  apoftolico  do  negocio  e 
cauza  de  que  fe  ao  diante  fará  exprefta  e  declarada  menção.     A  quan- 

tos efta  minha  e  mães  verdadeiramente  Apoftolica  carta  de  fentença  ti- 
rada do  proceíTo  cm  forma  for  aprefentada  e  o  conhecimento  delia  com 

direito  pertencer  faude  c  pax  pêra  fempre  em  noíTo  Senhor  Jeíus  Chrif- 
to  que  de  todos  he  verdadeiro  remédio  e  falvaçaó.  Faço  faber  que  pe- 

rante mim  em  eftc  Juizo  apoftolico  e  Tribunal  da  Legacia  fe  tratarão 
e  fentencearaó  finalmente  huns  autos  de  cauza  eivei  ordenados  entre 
partes  da  huma  como  Autores  os  officiaes ,  e  miniftros  da  Capella  de 
Sam  Plieronymo  do  ExcellentiíTimo  Senhor  D.  Theodozio  Duque  de 
Bragança  íita  em  a  lua  Villa  de  Villa  Yiçofa  e  da  outra  reos  embargan- 

tes o  Procurador  da  meza  Pontifical  do  IlluftriíTuno  e  Reverendiílimo 
Senhor  Arcebifpo  Primas  ,  e  os  Viíitadores  de  leu  Arcebifpado  ,  e  o 
Vigário  geral  da  Villa  de  Chaves.     E  pcllos  ditos  autos  e  termos  del- 
les  entre  outras  muitas  couzas  fe  moftrava  que  no  anno  do  naíeimento 
de  noífo  Senhor  Jeius  Chrifto  de  mil  e  féis  centos  e  vinte  finco  annos 
aos  trinta  dias  do  mez  de  Junho  do  dito  anno  cm  efta  Cidade  de  Lix- 
boa  ,  e  paços  da  morada  dollluftiiííimo  e  Reverendiílimo  Senhor  Joaó 
Baptifta  Pallotto  ColIecTor  que  entaõ  era  neílcs  Reinos  por  parte  do 
dito  Senhor  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  lhe  foi  requerido  di- 

zendo que  a  Igreja  de  Lao  do  dito  Arccbipado  de  Braga  eia  ilenta  da 
viíitacao  ordinária  dellc  pclla  Bulia  da  dita  íua  Capella  daoual  o  dito 

IlluftriíTi- 
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IlluítriíTimo  Senhor  Colieelor  defte  Reyno  he  Juiz  Executor  apoftoli- 
co ,  e  também  o  era  por  huã  íentença  ,  que  contra  os  anteceílbres  do 
dito  Senhor  Arcebifpo  de  Braga  fe  ouvera ,  e  porque  fem  embargo  do 

dito  Senhor  Arcebifpo  e  feus  officiaes  citarem  inhibidos  na  dita^cauza avia  muito  tempo  ,  e  o  era  em  o  dito  anno  de  féis  centos  e  vinte  e  fin- 
co injuftamente  fc  intrometera  a  viíitar  a  dita  Igreja  ,  e  com  effeito  a 

fora  viíitar  naó  querendo  dizifcir  por  mães   requerimentos  que  fe  lhe 
fizeraó  eítando  inhihido  como  dito  he  pello  que  pedia  a  Sua  Illuflrif- 

íima  lhe  mandafle  paílar  monitor io  pêra  fer  monido  o  dito  Senhor  Ar- 
cebifpo que  defiíliírè  da  dita  vifitaçaó  ,  e  fe  ouveíTe  por  inhibido  como 

ja  o  foraó  feus  anteceUores  e  elle  eftava  e  receberia  mercê.     E  vifto 

pello  dito  Senhor  Colieelor  feu  requerimento,  e  como  o  Senhor  Col- 
ieelor que  hc-  neíles  Revnos  he  Juiz  executor  apoftolico   das  cauzas 

da  dita  Capella  e  por  qualquer  via  a  ella  pertencentes ,  ou  a  feus  minif- 
tros  e  as  Igrejas  de  fua  aprezentaçaó  ,  mandou  que  fe  lhe  paífaíTe  carta 
monitoria  como  pedia  a  qual  fe  partou  com  claufula  de  embargos  e  por 
ella  mandou  o  dito  Senhor  Colieelor  que  o  dito  Senhor  Arcebifpo  fob 
pena  de  ínterdicío  mçrèffus  ecckfie ,  e  feus  miniftros  e  vifitadores  fob 
pena  de  excomunhão  ipjo  facto  incurre7ida  e  de  quinhentos  cruzados 
dififtiíTem  da  dita  viíi ta  feita  na  Igreja  de  Faó ,  e  fe  inhibiffem  e  ou- 
velfem  por  inhibidos  nella  na  forma  que  o  foraó  feus  anteceíTores ,  e 
naõ  mandaíTcm  ,  innovaílem  ,  nem  alteraffcrn  no  cafo  mães  couza  al- 

guma. Segundo  mães  largamente  feconthem  no  dito  monitorio  o  qual 
foi  intimado  ao  dito  Scnnor  Arcebifpo  Primas  ,  a  que  refpondeo  fe  da- 

va por  notificado  e  mandaria  requerer  fua  juftiça  e  alTy  fe  intimou  tam- 
bém ao  Reverendo  Vintador  geral  do  dito  Arcebifpado.     E  outro  fj 

©  foraó   por  outros  monitorios  que  o  dito  Senhor  Colieelor  mandou 
paiTar  fobre  efta  matéria  deviíitaçoens  feitas  em  igrejas  tocantes  adita 
Capella  de  Sua  Excellencia  e  feus  miniftros,  a  faber  em  a  Igreja  e  Be- 

nefícios de  Saneia  Maria  de  Chaves  e  fuás  annexas.     E  fendo  affy  in- 
timados os  ditos  monitorios  ao  dito  Senhor  Arcebifpo  e  feus  miniftros 

e  vifitadores  ,  íizeraó  petição  por  eferipto  ao  dito  Illuftriílimo  Senhor 
Colieelor  dizendo  que  Sua  Illuftriííima  mandara  paíFar  monitorio  ainf- 
tancia  do  Deaó  da  dita  Capella  de  Sua  Excellencia,  e  Thefoureiro  da 
mefma  Capella  e  Beneficiados  de  Saneia  Maria  de  Chaves  ,   pêra  que 
os  ditos  Viíitadores  ,  e  Vigário  geral  da  dita  Villa  de  Chaves,  naóVi- 
fitaíTem  as  Abbadias  dos  ditos  Impetrantes  ,  nem  fuás  annexas ,  e  que 
tendo  embargos  os  vieíFem  allegar  ante  Sua  Illuftriííima  ,  e  porque  el- 
les  fupplicantes  tinhaó  embargos  ao  comprimento  do  dito  monitorio 
pediaó  a  Sua  Tlluftrinima  lhe  mandaíFe  dar  vifta  pêra  vir  com  elles  ,  e 
receberiaó  mercê  e  diferindo  a  dita  petição   o  dito  Senhor  Colieelor 
mandou  dar  vifta  aos  ditos  embargantes ,  e  fendo  pêra  ilfo  feito  pro- 

curador por  fua  parte  nos  ditos  autos  fe  lhes  deu  e  vieraó  dizendo  por 
eferipto  em  elles  o  Arcebifpo  Primas  ,  e  os  vifitadores  do  Arcebifpado 
de  Braga  ,  e  o  Vigário  geral  da  Villa  de  Chaves,  que  tinhaó  embargos 
ao  comprimento  do  dito  monitorio  paliado  a  inílancia  de  Sua  Excel- 

lencia ,  c  aos  monitotios  e  inhibitorias  que  também  fe  paflkrao  a  inf- 
tancia  do  Deaó  e  Thefoureiro  da  dita  Capella  pêra  elfcito  de  naó  fe- 

rem 
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rem  vifítadas  pelos  ditos  Vifitadores  a  Igreja  deFaó  e  a  outra  de  San- 

dra Maria  de  Chaves ,  e  os  Benefícios  da  dita  Capeila  de  que  trataõ  os 
ditos  inonitorios  e  pello  melhor  modo  de  direito  e  fe  lhes  cumpriíTe 
Provariaó  que  as  ditas  Igrejas  eílavaó  no  Arcebifpado  de  Braga  ,  e  na 
Diocefe  do  Senhor  Arcebirpo  embargante  ,  pella  qual  rezaó  lhe  per- 

tencia a  elle  viíitalas  ,  e  mandalas  viíitar  por  íeus  viíltadores  os  quaes 
em  virtude  da  CommirTaó  do  Senhor  Arcebifpo  Primaz  viíitaraó  as  di- 

tas Igrejas  e  Benefícios  como  fempre  de  tempo  immemorial  foraó  vi- 
íitadas  pellos  viíltadores  dos  Senhores  Arcebifpos  Primazes,  eporaíTy 
fer  fe  naó  podiaó  mandar  pairar  contra  elles  embargantes  os  ditos  mo- 
nitorios  e  inhibitorias.     E  porque  nos  ditos  moni tórios  principalmente 
no  que  eftava  folhas  duas  fe  fazia  menção  de  Bulia  apoftolica  da  Ca- 

peila do  Duque  e  outro  fy  de  huã  feniença  que  fe  difía  fer  dada  con- 
tra os  Arcebifpos  Primazes  neíla  matéria  nos  quaes  documentos  fe  fun- 

dara o  dito  moni  tório  e  os  outros  também  que  feajuntavaõ,  Pedia  fe 
aprezentaíTem  a  dita  Bulia  e  fentença  porque  fem  elles  naó  podia  aca- 

bar os  ditos  embargos  fegundo  Te  continha  na  dita  Cotta,  da  qual  e  dos 
papeis  com  ella  oíierecidos  ouveraó  vifta  os  procuradores  de  ímã  e  ou- 

tra parte  ,  e  com  o  que  difleraô  foraô  os  autos  concluzos  ao  dito  Illuf- 
triífimo  Senhor  Colleclor  ,  e  viftos  por  elle  pronunciou  o  defpacho 
feguinte  &c.  Subdelegamus  Doclorem  Joannem  Baptiftam  Prothono- 
tarium  Apoftolicum.  Ulyílipone  decima  tertia  Februarij  milefíimo  fex- 
centeflimo  vigeflimo  fexto.   Joannes  Baptiíta  Pallotus.     E  lendo  dado 
o  dito  defpacho   e  ávido   por  publicado  ,   o  dito  Reverendo  Doutor 
Joaõ  Baptiíta  Prottino  meu  anteceífor  aceitou  a  commiífaõ  delle  ,  e 
fe  pronunciou  na  dita  cauza  por  Juiz  Commiífario  apoftolico  e  man- 

dou que  os  autos  fe  foliem  concluzos  e  viftos  por  elle  por  leu  defpa- 
cho pronunciou  e  mandou  que  fe  juntaílem  os  papeis  de  que  fe  fazia 

menção.     Em  comprimento  do  qual  defpacho  dos  autos  ouve  vifta  o 
Procurador  de  Sua  Excellencia  e  juntou  nclles  ha  dita  Bulia  de  ifençao 

Bulia*         autentica  cujo  treslado  de  verbo  adverbum  he  o  feguinte.   c=  Clemens 
Epiícopus  lèryus  fervorum  Dei  ad  perpetuam  rei  memoriam.  Ex  inj ini- 

cio defuper  Apoílolicse  fervitutis  officio  ,  votis  illis  gratum  libenter 
preílamus  aíTenfum  qvx  piam  Chrifti  fídelium  prsefertim  nobilitate  ge- 
neris  pollcntium    mentem  ,  &  intentionem  ad  erigendas   &  exorandas 
Capellas  fuás  ad  miniílrorum  cccleíiafticorum  commoda  procuranda  pro- 
movere  poílunt  aliaque  defuper  concedimus  prout  confpicimus  in  Do- 

mino falubriter  expedire.  Alias  fiquidem  Dilecli  fílij  nobilis  viri  Theo- 
doíij  lecundi  Ducis  Bragantias   íupplicationibus  in  ea  parte  inclinati 
eidem  Theodoíio  Duci   ut  ex  tunc  deinceps  &  in  perpetuum  quotief- 
cumque  ,   &  quandocumque  ipfum  Theodoíium  qut  fucçeíTores  fuos 
Rragantise  Duces  pro  tempore  exiftentes ,  extra  oppidum  de  Villa  Vi- 

ço fa  Elboreníis  Dioeccfís  refídere  contingeret  Decanus  Capellani  ,  & 
alij    miniftri  Capeila:   Ducalis   fub  invoca tione  &  ad  honorem  Sancti 
Hicronymi  in  prsçdiátp  oppido  prsefati  Thcodofij  Ducis  prrcdeceíforis 
fumptuofo  opera:  extfu&ae  in  quacumque  eccleíia  feu  Capeila  regula- 
ri  vel  íeculari  loci  intra  Regnum  Portugallia:  conílituti  in  qua  Thco- 
doíius  Dux   aut   fucceílbris  prafati  divina  oiiicia  diurna   &  nocturna 

per  foi  vi 
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perfolvi ,  &  celebrari  mandarcnt,  omnes  diftributiones  quotidianas,  alia- 
que  emolumenta  univcrfaque  lucrarentur  ,  &lucrari  poífent.     Si  in  di- 

eta Capella  Ducali  divinis  offieijs  diurnis  pariter  &  noclurnis  perfona- 
litcr  intetefferit ,  íimiliter  ,  &  pariformiter  lucrari ,  habere,  &  confequi 
libere,  &  licite  valerent  apoftolica  Aucloritate  perpetuo  concefllmus  > 
&  indulfimus.  prout  in  noftris  inde  confeclis  literis  plenius  continetur- 
Cum  autem  íicut  cxhibita  nobis  nuper  pro  parte  dieli  Theodoíij  Du 

eis  petitio  continebat,  juxta  formam  indulti  hujufmodi  Decanus ,  Ca" 
pellani ,  Sc  mini  Ari  diclae  Capellae  pro  tempore  exiftentes  aliquem  cer" 
tum  refidentiae  locum  non  habeant  fed  Theodoíium  Ducem  ,  &  fuc-~ 
ceííbres  pra:diclos  quocumque  extra  diclum  oppidum  iter  fa&uri  íint, 
fequi ,  &  ad  eorum  nu  tum  divina  oírieia  hujufmodi  quse  debitis  tempo- 
ribus  ,  &  horis  juxta  ritum  Sc  morem  à  Saneia  Romana  Eccleíla  recep- 
tum  ,  &  ap  proba  tum  celebrentur,  ac  folemnitates  ,  &  ceremoniaz ,  alia- 
que  riquifita  debite  obferventur  recitare  teneantur  ,    hineque  alicujus 
Ordinarij  jurifdiclioni  cómode  fubjacere  poífe  non  videantur  ,  &  idem 
Theodoíius  Dux  iníigni  pietatis  zelo  duclus  Capellam  pra:diclam  om- 
nibus,  quibus  poteft  rationibus,  &  modis  tam  in  fpiritualibus  ,   &  di- 

vinis, qnam  temporalibus  ad  praepotentis  Dei  gloriam  augere  ,  &  ex- 
omare  non  dcílftit,  ut  in  hac  quoque  parte,  ut  ipfius  Capellís  decori, 
ilíiufque  Decani ,  Capellanorum  ,  Sc  miniftrorum  commodis  ,  &  oppor- 
tunitatibus  coníulatur,  plurimum  cupiat ,  ut  infra  defuper  per  Nos,  Sc 
Sedem  Apoftolicam  benigne  provideri  pro  parte  dicli  Theodoíij  Du- 
cis  Nobis  fuit  humiiiter  íupplicatum  ,  quatenus  íibi ,  deíiderioque  fuo 
in  prítmiílis  opportune  annuere  de  benignitate  Apoftolica  dignaremur. 
Nos  igitur  pium  ipíius  Theodoíij  Ducis  propofitum  promovere  cupi- 
entes  ,   ac  diclum  Theodoíium  Ducem  à  quibufvis  excomunicationis  y 
fufpeníionis  ,  &  interdieli ,  alijsque  eccleíiafticis  fententijs  ,  cenfuns, 
&  poenis  à  jure  ,  vcl  ab  homine  ,  quavis  occaíione  ,  vel  caufa  latis ,  íi 
quibus  quomodolibct  innodatus  exiftit  ad  eífeclum  prsefentinm  dunta- 
xat  coníèquendum  harum  ferie  abfolventes  ,  &  abfolutum  fore  cenfen- 
tes  ,  hujufmodi  fupplicationibus  inclinati  Capellam  prsediclam ,  ilíiuf- 

que Decanum,  Capellanos,  &Miniftros  prrefentes,  &  futuros,  eorum- 
que  res  ,  bona  &  beneficia  quíscumque  ubicumque  íita  &  qualiacum- 
que  íint,  &  elfe  poííint  ab  omni  viíitatione  ,  correclione ,  jurifdiclio- 
ne ,  &fupcrioritate  tam  Elborenfis,  quam  quorumcumque  aíiorum  di- 

cli Regni  Ordinariorum  ,  illorumque  Vicariorum ,  &  Ofricialium  nunc, 
&  pro  tempore  exiftentium  in  fpiritualibus  ,  &  temporalibus  apoftolica 
aucloritate  tenore  prsefentium  penitus,  &  omnino  perpetuo  eximimus, 
&  to  tal  iter  liberamus ,  exemptosque  ,  Sc.  exempta  elfe,  aefore,  necnon 
Ordinários  ,  eorumquc  Vicários ,  &  Officiales  pr&diclos  etiam  ratione 
d?licli ,  fen  contraclus,  vel  quaíi ,  aut  rei  de  qua  ubicumque  commit- 
tatur  dcliclum  ,  ineatur  contraclus,  aut  res  ipfa  confiírat  in  Decanum, 
Capellanos ,  Sc  Miniftros  pr&diclos  ,  eorumque  res  ,  Sc  bona  ,  ac  Be- 

neficia qurecumquc  per  cos  obtenta  ,  &  obtinenda  ,    vel  eorum  ali- 
quem ,  feu  aliquos  vííitationem  ,  correclionem,  jurifdiclioncm  ,  &  fu- 

perioritatem  aliquam  excrecre  ,  aut  quamcumque  excommunicationisj 
fufpeníionis,  &  interdieli  aliasque  eccl  fiafticas  fcntentias,  cenfuras, 

Sc 
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&  poenas  promulgara  nullatenus  poíTe  ,    ac  qusecumque  vifitationem , 
correclionem  ,  jurifdiclionem  ,  &  íuperioritatem  aliquam  denotantia  , 
&  quafcumque  promulgationcs  ,  quas  tam  per  Elborenfis  ,  quam  qr.oí- 
cumque  alios  prsefacli  Regni  Ordinários ,  illorumque  Vicários ,  &  Of- 
ficiales  nunc ,  &  pro  tempore  exiltentes  ,  vel  eorum  aliquem  ínterim 
ferri  contigcrit  nulia  ,  &  invalida  ,  nulliufque  roboris  ,   vel  momenti 
exiftere  ,  &  pro  penitus  infeéfcis  quoad  hax  omnia  habcri  debere  ,  &  íi 
fecus  íuper  ab  illis  ,  aut  quibuívis  alijs  quavis  aucloritate  fcienter , 
vel  ignoranter  contigerit  attentari ,  irritum  ,  &  inane  decernimus.    Et 
nihilominus  Capellam  ,  Decanum  ,  Capellanos  ,  &  Miniftros  praedi- 
clos ,  necnon  quaxumque  Beneficia  eccleíiaftica  pereos  nunc  obtenta, 
&  pro  tempore  obtinenda  ,  ac  illorum  res  ,  &  bona  ubicumque  fita  , 
cuicumque  vifitationi,  correclioni ,  jurifdiclioni  noftris  &Sedis  Apoíío- 
licse  debitorum  Collccloris  in  diclo  Regno  pro  tempore  exiftentis ,  vel 
eo  deficiente  ,  aut  abfente  per  eum  pro  tempore  deputandi  penitus  ,  & 
omnino  eifdem  aucloritate ,  &  tenore ,  etiam  perpetuo  fubjicimus ,  & 
íupponimus ,  omnesque  ,  &  quafcumque  lites  ,  caufas ,  controverílas  , 
quarítiones  ,  diflerentias ,  moleftias ,  civiles  ,  &  criminales  ,  reales ,  ac 
perfonales  ,  fpirituales  ,  &  temporales  ,  ecclefiaílicas  ,  &  profanas  ,  ac 
etiam  beneficiales  meras ,  Sr  mixtas  Decani ,  Capellanorum ,  &  Minif- 
trorum  prrediclorum  tam  aclive ,  quam  paflive  contra  ipfos  per  Elbo- 

renfis, acquofcumque  dieli  Regni  Ordinários  ,  leu  illorum  cúrias,  vel 
f]fcos  ,  aut  procuratores  eorum  ,  ac  etiam  quafcumque  alias  perfonas  , 
feu   ad  illorum  ,  aut  illarum   inílantiam  ,   iníligatione  quavis   occafio- 
ne ,  vel  caufa   ex  nunc  deinceps ,  &  pro  tempore  movendas ,  &  fufei- 
tandas ,  eidem  Colleclori   in  diclo  Regno  nunc  ,  &  pro  tempore  com- 
moranti,  vel  in  ejus  abfentia  ,  aut  defeclu  per  eum  ,  ut  prasfertur  de- 

putando etiam  íummarie  audiendas  ,  cognofeenuas ,  decidendas  ,  fine- 
que  debito  tcnninandas  eum  omnibus  íuis  incidentibus ,  dependentibus, 
emergontibus ,  annexis  ,  &  connexis ,  totoque  negotio  principali  etiam 

eum  poteftate ,  quos  quibus  ubi  ,  quando ,  &  quoties  opus  fuerit  ci- 
tandi ,   &  inhibeadi ,  ac  inobedientes  declarandi ,  aggravandi ,  &  reag- 
gravandi  ,  aiixilium  braehij   íkcularis  invocandi  ,  omniaque  alia  ,  & 
íingula  faciendi ,  dicendi ,  gercudi ,  exercendi ,  &  exequendi ,  qure  ne- 
cefTaria  fuerint ,  aut  alias  quomodolibet  opportuna  aucloritate  ,  &  te- 
Jiore  prrediclis  ,  juxta  conítitutionem   felicis  recordationis  Innocentij 

Papa:  III.  praedeceflbris  noílri ,  quaí  incipit  eum  Gapella  fímiliter  per- 
petuo committimus ,  &  mandamus.    Non  obftantibus  quibuívis  confti- 

tutionibus  ,  &  ordinationibus  apoítolicis  ,  creterisque  contrarijs  quibuf- 
cumque.      Nulli  ergo  omnino   hominum  liceat  hanc  paginam  noftne 
abfolutionis  ,   exemptionis  ,  liberationis  ,  fubjeclionis ,  fuppOÍitionis , 
decreti  ,  commiíTionis  ,   &  mandati   infringere,  vel  ei  aufu  temerário 
contraire.     Siquis    auterri  hoc  attentare  prsefumpferit   indignationem 
Qrfinipoíentis  Dei ,  ac  Bcatorum  Petri  ,  &  Pauli  Apoftolorum  ejus  fe 

noverit  incurfurum.    Datum  Romre  apud  Sanclum  Marçum  Anno  In- 
carnátioiíis    Dominica  Milleíimo  fexcenteíimo    primo   quarto   decimo 
Calendas  Oclobris  Pontificatus  Noílri  Anno  decimo.     Foy  tresladado 
do  próprio  Original  que  em  meu  poder  fica  com  que  concorda  bem  e 

fiel- 
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fielmente  afly  o  certifico  c  a  elle  me  reporto  em  Lixboa  aos  oito  dkis 
do  mes  de  Junho  de  mil  e  feifeentos  e  vinte  e  feis  annos.     Alexandre 
de  Figueroa.     Segundo  fe  continha  na  dita  Bulia  de  Iíençaó  ,  da  qual 
fe  deu  viíla  ao  procurador  dos  Reos  embargantes  pêra  acabarem  íeus 
embargos  ,  e  com  o  que  diíTeraó  ,  e  repoíla  do  procurador  dos  embar- 

gados foraó  os  autos  conclufos  ao  dito  DocTor  Joam  Baptiíla  Bottino 
e  viílos  por  elle  mandou  por  feu  defpacho  que  acabaflem  os  ditos  em- 

bargos ate  a  primeira  peremptoriamente.    Do  qual  defpacho  fe  deu  vif- 
ta  ao  procurador  dos  ditos  embargantes  ,  e  veo  com  huns  embargos  a 
elle  por  dizer  tinhaõ  papeis  na  Cidade  de  Braga  fem  os  quaes  naó  po* 
diaó  acabar  os  ditos  embargos ,  pello  que  fe  lhe  devia  conceder  tem- 

po pêra  os  mandar  trazer ,  o  que  pediaó  por  via  de  reftituiçaô.     Dos 
quaes  embargos  ouveraó  viíla  os  procuradores  das  partes  com  o  que 
diíTeraó  tornarão  os  autos  concluzos  ,  e  nelles  pronunciou  o  dito  Se- 

nhor o  defpacho  feguinte.     Sem  embargo  dos  embargos  que  naó  rece- 
bo viílo  lua  matéria ,  e  o  muito  tempo  que  paíTou  fem  o  embargante 

mandar  vir  os  papeis  de  que  fe  trata  ey  os  embargos  folhas  quatorze 
por  acabados ,  e  corra  a  cauza  em  feus  termos.    Joannes  Baptiíla  Bot- 
tinus  pro  Auditore.     E  fendo  o  tal  defpacho  dado  e  ávido  por  publi- 

cado fe  deu  viíla  ao  procurador  dos  embargados  pêra  contrariar  ,  e  veo 
com  huá  Cotta  dizendo  que  naó  queria  contrariar ,  com  os  papeis  que 
eíhvaó  nos  autos  fe  aífinafle  lugar  a  prova ,  e  logo  viíla  a  dita  Cotta 
pello  dito  Reverendo  DocTor  meu  anteceíTor  aííinou  dilação   nos  di- 

tos autos  ,  e  pancada  ella  lançou  as  partes  demaes  prova  ,  e  mandou  dar 
viíta  ao  procurador  dos  embargantes  pêra  embargos  ao  lançamento ,  e 
veo  com  embargos  ao  defpacho  folhas  quarenta  e  finco  em  que  fe  ou- 

veraó por  acabados  os  embargos  folhas  quatorze  Pedindo  delles  rece- 
bimento e  comprimento  de  julliça.    Dos  quaes  as  partes  ouveraó  viíla 

e  com  o  que  diíTeraó  foraó  os  autos  concluzos  ao  dito  Reverendo  Do- 
ctor  meu  anteceíTor  e  viílos  por  elle  mandou  que  tornaíTe  viíla  aos  di- 

tos embargantes  pêra  acabarem  feus  embargos  Folhas  quatorze  ate  pri- 
meira peremptoriamente ,  nam  obílante  que  ja  fe  ouveraó  por  acaba- 

dos ,  o  que  fendo  neceíTario  lhe  concedia  por  reílituiçaó.     E  fendo  da- 
do e  ávido  por  publicado  o  dito  defpacho  tornou  viíla  ao  procurador 

dos  embargantes  ,  o  qual  veo  acabando  os  ditos  feus  embargos  dizendo 
em  o  ultimo  artigo  do  acabamento  delles  que  cumprindo    Provariaó 
que  fendo  a  dita  Bulia  de  ifen^aó  paíTada  avia  mães  de  vinte   annos 
nunca  os  ditos  Deaó  e  Thezoureiro  da  Capella  de  Sua  Excellencia  uza- 
raõ  delia  antes  fempre  depois  delia  paliada  foraó  elles ,  c  as  ditas  Igre- 

jas e  benefícios  vifitados  pelos  vifitadores  do  dito  Senhor  Arcebifpo 
primas  ,  e  de  feus  anteceflfores  ,  e  aíTy  naó  fomente  pello  naó  uzo ,  fe- 
naó  tembem  pello  uzo  contrario ,  ficarão  perdendo  o  dito  privilegio 
decxempçaó  conteúdo  na  dita  Bulia  embargada,  pella  qual  rezaó  naó 
podiaó  agora  gozar  aqui  do  dito  privilegio,  nem  fe  devia  cumprir  o 
dito  monitorio  ,  e  carta  embargada  que  fe  paíTou  por  virtude  delle, 
pello  que  pediaõ  recebimento  e  cumprimento  dejuíliça  omni  meliori 
modo  C7*  v/a  com  cuílas.     Dos  quaes  artigos  os  procuradores  das  par- 

tes ouveraó  viíla  e  com  o  que  diíTeraó  me  foraó  os  autos  concluzos.  E 
Tom .  IV.  Cccc  viílos 
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viftos  por  mvm ,  pronunciey  por  meu  defpacho ,  que  naó  era  Juiz  da 
dita  cauza  ,  que  fe  pediífe  juiz  a  monfenhnr  IllufbiíFmo  ,  peia  o  qual 
effeito  foraó  os  autos  conclulcs  ao  dito  Senhor  Cclleclor  e  nelles  pro- 

nunciou o  defpacho  feguinte.   Doclori  Petro  António  de  Marchis  Pro- 
thonotario  Apoftolico  Srexpediatur  Provifio  informa.    UliíHpone  die 
decima  fecunda  Noveinbris  milleííimo  fexcentcíTuno  vigeffim©  teptimo. 
Laurentius  Epiicopus  Hieracenfis.     Por  virtude  do  qual  defpacho  fe 
paíTou  provizaó  porque  o  dito  Senhor  Colleclor  me  commetteo  o  co- 

nhecimento da  dita  cauza ,  e  com  ella  me  foi  requerido  cem  inílancia 

por  parte  dos  Autores  que  aceitaíTe  e  me  pronunciaífe  por  Juiz  Com- 
miíTario  apoftolico,  eviftapormim  como  filho  obediente  aos  manda- 

dos apoftolicos  a  aceitey    e  me  pronunciey  na  cauza  contheuda  nella 
por  Juiz  CommilTario  apoílolico  epromety  de  a  dar  em  todo  e  por  to- 

do a  fua  divida  e  verdadeira  execução  e  efíeito  íegundo  feu  teor  e  for- 
ma ,  e  o  treslado  da  dita  provizaó  de  verbo  ad  ver  (mm  he  o  feguinte. 

Lourenço  Tramallo  por  mercê  de  Deos  e  da  Santa  See  Apoftolica  Bif- 
po  de  Gerace  e  Collector  geral  Apoftolico  de  Sua  Sanclidade  com  po- 

deres de  Núncio  neftes  Reynos  e  Senhorios  de  Portugal  &c.     A  quan- 
tos efta  noífa  provizaó  virem  Fazemos  faber  AuBoritate  Apojlolica  a 

Nos  concedida  e  de  que  uzamos  nefta  parte  ,  Deputamos  ao  Doutor 
Pedro  António  de  Marchis  Prothonotario  apoftolico  nefta  Corte  re- 
íidente  por  Juiz  da  cauza  de  que  neftes  autos  fe  trata  fobre  a  vifita  da 
Igreja  de  Faó  do  Arcebifpado  de  Braga,  epera  iflb  lhe  damos  os  po- 

deres que  neceífario  lhes  forem  osquaes  aqui  avemos  por  expreífos  e 
declarados ,  lem  embargo  de  quaefquer  cotizas  que  em  contrario  aja. 
Dada  em  Lixboa  fob  noíTo  final  e  íello  aos  doze  dias  do  mes  de  No- 

vembro de  1627  amos.     Gafpar  Gallette  Abbreviador  da  Legada  a 
fez  de  mil  e  feifeentos  e  vinte  e  fete  annos.     Laurentius  Epiicopus 
Hieracenfis  Colle&or.    Locus  >$<  Sigilli.    Regiftrata  libro  1.  verf.     E 
fendo  por  mim  aceitada  a  dita  Provizaó  como  dito  he  mandey  que  fe 
juntaftem  aos  autos  e  me  vieíTem  concluzos  eviftos  por  mim,  por  meu 
defpacho  nelles  recebi  o  ultimo  artigo  do  accabamento  dos  embargos 

Jl  &>  in  qucmtwn  ,  c  os  mães  per  informação  e  que  a  parte  o  contrariaíTe 
fe  lhe  pareceíTe  no  termo  do  ftilo ,  e  fendo  pêra  íífo  dado  vifta  ao  Pro- 

curador dos  embargados  vieram  com  fua  contrariedade  per  eferito  nos 
autos  dizendo  que  contrariando  os  embargos  recebidos  e  fe  lhes  cum- 
priífe  Provariaó  que  defpois  da  Bulia  paliada  logo  foraó  notificados 
todos  os  Prelados  do  Reyno  e  feus  ofliciacs  efpecialmente  o  Arcebif- 
po  Primaz  que  entaô  era  e  feus  officiaes  e  nunca  mães  vifitaraô  as  Igre- 

jas,  e  Benefícios  pertencentes  àCapella  e  Provariaó  que  fe  algua  vez 
o  fizeraó  feria  fem  elles  embargados  ferem  dilTo  fabedores  ,  nem  terem 
diíTo  noticia,  pello  que  lhenaó  podia  prejudicar,  c  Provariaó  que  da- 

do que  aífy  naó  fora  a  Capella  do  Duque  de  Bragança  he  Igreja  Col- 
legiada  que  fe  governa  por  Deaó ,  Thezoureiro  ,  e  Capellacns  ,  e  por 
aífy  fer  tinhaó   reftituiçaô  ,   e  deviaó  fer   reftituidos    contra   qualquer 
poíle  que  o  embargado  pretendeíTe  ter,  porque  qualquer  que  ella  foíTe 
era  injufta  clandeftina ,  e  intruza,  e  Provariaó  finalmente  que  no  dito 
Breve  havia  clauzula  irritante 3  pello  que  nenhua  poíle  contraria  lhe 

podia 
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podia  prejudicar.     Do  que  era  voz  e  fama  ,  pello  que  Pediaô  recebi- 
mento e  comprimento  de  juíliça  omiii  meliori  modo  ctim  expcvjis.     Se- 
gundo Te  continha  nos  ditos  artigos  de  contrariedade  dos  embargados 

os  quaes  lhe  íoraõ  por  mim  recebidos  Ji  &  hl  quantum ,  e  dandofe  vif- 
ta  ao  procurador   dos  embargantes ,  vieraõ   com  hua  Cotta   dizendo 
que  no  primeiro  artigo  da  ditta  contrariedade  fe  fazia  menção  que  di- 

zia fe  fizera  aoArcebifpo  Primaz,  pello  que  Pedia  fe  aprezente  certi- 
dão da  dita  notificação  alias  fe  lhe  rifcaíTe.     E  indo  viita  ao  Procura- 
dor dos  embargados  pedio  tempo  pêra  ajuntar  os  ditos  papeis,  ele  lhe 

aílinou  ,  e  em  elle  os  juntarão  ,  e  com  elles  tornou  viíta  ao  procurador 
dos  embargantes  e  veo  com  fua  replica  ,  que  lhe  foi  recebida  ,  e  a  tre- 

plica dos  embargos,  e  cílando  os  autos  neíles  termos  nelles  fe  aííinou 
dilação  e  lugar  de  prova  ,  a  qual  as  partes  deraó  a  feus  artigos  por  in- 

quirições de  tcílemunhas  que  judicialmente  lhe  foraó  preguntadas  ,  e 
per  outros  papeis  certidões  ,  e  documentos  que  de  parte  a  parte  fe  of- 
fereceraõ  ,  e  paliado  o  termo  da  dita  dillaçaõ  e  reformações  delia  as 
partes  foraõ  lançados  de  mães  prova  e  de  embargos  e  contraditas  ,  e  as 
inquirições  ávidas  por  abertas  e  publicadas  e  juntas  nos  autos  delles  tor- 

nou vilta  aos  procuradores  de  huã  e  outra  parte  ,  e  com  o  que  diífe- 
raó  ,  allegaraõ ,  e  apontarão  de  feu  Direito  ejuíliça  finalmente  me  fo- 
íaó  os  ditos  autos  concluzos  eviftos  por  mim  nelles  Chrifii  nomwe  in- 
vocato  pronunciey  a  fentença  feguinte.      Viílos  eíles  autos ,  embargos 
folhas  quatorze  accabados  folhas  finquoenta  verfo  ,  que  fe  receberão 
folhas  finquoenta  e  oito  verfo  com  que  fe  veyo  por  parte  do  Senhor 
Arcebiípo  Primas  e  de  fua  mitra  ao  monitorio  folhas  duas  do  Illuítrif- 
íimo  Senhor  Colleclor  Juiz   executor  ,  e  Confervador  Apoííolico  à 
inltancia  do  Excellenti/Fmo  Senhor  Duque  de  Bragança  ,  e  miniítro  de 
fua  Capella  em  rezaó  das  viíitaçoes  delia,  e  Privilégios  de  que  íe  tra- 

ta i  Contrariedade  ,  mães  artigos  recebidos  ,  papeis  juntos  ,  e  prova 
dada  ;  moítraíè  por  parte  do  Exceli entiílimo  Senhor  Duque  ferem  a  di- 

ta lua  Duqual  Capella  de  Villa  Viçofa  ,  Deaó  ,  Capellaés ,  e  miniítros 
delia  com  léus  Benefícios ,  e  bens  por  Breves  e  graça  particular  do  San- 

eio Padre  Clemente  Oclavo  degloriofa  memoria  concedida  a  Sua  Ex- 
cellencia  e  feus  fucceíTorcs  livres  e  exemptos  da  Jurifdiçaô  de  todos  os 
Senhores  Arcebifpos ,  Bifpos,  emaes  Prelados  ordinários  de  todo  citam 
qtioad  vfjitattonem ,  e  qualquer  outras  caufas  ,  taó  Civeis ,  como  Cri- 

mes ,  ficando  immediatamente  ,  zprivative  qitoad  alios  refervada  a  Sua 
Santidade  ,  e  debaixo  da  jurifdiçaô  da  Saneia  See  Apoftolica  e  do  II- 
luítriífimo  Senhor  Colleclor  Legado  ,  e  Núncio  do  Reyno  e  Senho- 

rios de  Portugal ,  Provafe  mães  os  ditos  Breves ,   e  privilégios  terem 
fortido  effeito  ,  e ferem  inuÇu  <£rv/r/di  objervvalia ,  porquanto  fendo 
logo  ,  intimados,  e  notificados  a  todos  os  ditos  Senhores  Arcebifpos, 
e  Bifpos ,  e  mães  Prelados  ,  Officiaes ,  Vigairos  ,  Dezembargadôres  ,  e 
feus   tribunaes  e Cabidos  ,  federão  por  notificados  ,  e  fem  contradição 
inhibidos  pela  obfervança  dos  ditos  Breves  ,  e  privilégios  ;  moftrafe 
finalmente  que  fendo  viíitada  a  igreja  da  contenda  pellos  vifitadores 
do  dito  Senhor  Arcebifpo  Primas  por  fer  annexa  ao  Decanado  da  dita 

Capella  os  mefmoi;  Dezembargadôres  de  fua  Relação  de  Braga  em  vir- 
Tom.  IV.  Cccc  ii  tude 



5  7  ̂     Trovas  do  Liv.  VI.  da  HiBoria  Çenealogica 

tude  de  taes  privilégios  ,  por  fentença  que  paíTbu  in  judicatum  ,  revo  - 
garaó  ,  e  declararão  que  naô  fefizeífe  obra  por  tal  viíitaçaó,  por  fere  ra 
as  igrejas  e  peíToas  dos  miniflros   da  Capella  do  dito  Senhor  Duque 
ifentas  dajurifdiçaó  eviíltaçaó  ordinária.  O  que  tudo  viílo  com  o  mães 
dos  autos  e  difpoíiçaó  de  Direito  no  cafo  ,  na  conformidade  do  qual 
ainda  que  os  Ordinários  pclla  afílítencia  do  direito  comum  ,  e  difpofi- 
çaó  do  íagrado  Concilio  Tridentino  poífaó  viíitar  todas  e  quaefquer 
Igrejas  de  lua  Dioceíi ,  por  exempta  que  feja  ,  toda  via  naô  o  podem 
fazer  ,  nem  viíitar  quando  o  tal  privilegio  ,  e  exempçaó  da  Jurifdiçaó 
do  Ordinário  naó  he  geral ,  mas  particular ,  e  efpecialmente  concedi- 

do pêra  Igreja,  peíToas,  benefícios,  e  bens  ficarem  livres  e  exemplos 
da  juriídiçaó  ,  e  viíkaçaó  do  Ordinário  ,  o  mefmo  he  das  fuás  annexas 
e  unidas  ,  como  a  da  contenda,  porque  faô  ,  por  rezaõ   da  uniaõ  ,   da 
mefma  natureza  e  exempçaó  efpecialmente  concedida  as  Igrejas  a  que 

eílaõ  unidas,  aíTy  de  direito ,  como  também  largamente  fevè  do  Bre- 
ve a  efle  eífeito  concedido   ao  Senhor  Duque  com  clauzula  irritante 

pello  Summo  Pontifíce  recebido  ,  uzado ,  e  praticado  de  todos  os  Se- 
nhores Arcebifpos ,  Bifpos  e  Prelados  deíle  Reyno  e  naó  fe  provando 

pello  Senhor  Arcebifpo  Primaz  e  ília  meza  nada  em  contrario  ,  man- 
do que  fem  embargo  dos  ditos  embargos  que  julgo   por  naó  prova- 
dos ,  o  Breve  e  monitorio  embargados  fe  cumpram  e  guardem  como 

nelles  fe  conthem  viílo  provar!  b  outro  fy  os  Senhores  CollecTores  te- 
rem viíitado  por  vezes  a  dita  Capella  ,  e  conhecerem  de  todas  as  cau- 

zas  delia  e  feus  miniílros  em  execução  dos  ditos  Breves  e  confervaçaó 

dos  Privillegios  delia  ;  e  feja  fem  cuílas  ex  caufa.    Lisboa  fette  de  De- 
zembro mil  feifeentos  e  vinte  enove.  Petrus  Antonius  de  Marchis  Au- 
ditor.    Segundo  fe  continha  na  dita  minha  fentença  a  qual  foy  ávida 

por  publicada  em  eíta  Cidade  de  Lixboa  em  audienca  da  Legacia  que 
fazia  as  partes  aos  fette  dias  do  dito  mes  e  anno  nella  declarado ,  e  dan- 
dofe  viíta  delia  ao  Procurador  dos  embargantes  veo  com  huã  appella- 

çaó por  eferípto  nos  autos  dizendo  ,  que  Appellava  da  dita  fentença 
ad Saneiam  Sedem  apojlolicam ,  e  pedia  aos  Apoílolos  J/epe  fapit/s  Ji- 
mul  &  uno  CGntcxtu  e  recebimento  com  cuílas.     Com  a  qual  me  torna- 

rão os  autos  concluzos  e  viílos  por  mim  nelles  por  meu  defpacho  [rece- 
bi a  dita  appellaçaó  fi  &  inquantwn,  dando  os  autos  por  apoílolos 

reverenciaes  ,  e  o  termo  do  ílilo  pêra  o  feguimento  delia  ,  e  fendo  da- 
do e  ávido  por  publicado  o  dito  meu  defpacho  logo  foi  intimado  o 

primeiro  fatal  ao  procurador  dos  embargantes  appeílantes  pera  fegui- 
rem  nelle  lua  appellaçaó  ,  e  por  a  naó  feguirem  no  dito  termo  ,  nem 
enxó  fegundo  que  lhe  foi  reformado,  foi  citado  o  dito  feu  procura- 

dor cm  feu  nome  pera  vir  allegar  ante  mim  os  embargos  que  tivefTem 
athe  ler  julgada  fua  appellaçaó  por  deleita  e  naó  feguida  e  foi  ávida 
portal  aos  des  dias  do  mez  de  Abril  deíle  prefente  anno,  e  dos  autos 
le  lhe  deu  viíla  pera  vir  com  os  ditos  embargos,  encíle  meio  tempo, 
impetrou  comniilHió   do  IlliiílrilTimo  Senhor  Collcclor   porque  com- 
metteo  o  conhecimento  da  dita  caufa  ao  Reverendo  Doclor  Diogo  de 
Britto  ,  o  qual  aceitou  adita  cauza  e  commillaó  c  mandou  paífar  carta 
citatoria  Inhibitoria  c  compulforia  cm  forma  por  virtude  da  qual  eu 

fui 
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fui  inhibido  na  dita  cauza ;  c  por  os  ditos  appellantes  nao  fazerem  as 
mães  diligencias  neceífarias  em  feguimento  de  ília  appellaçaõ  ,  mandou 
o  dito  Reverendo  Doclor  Diogo  de  Britto  Cónego  na  Saneia  See  de 
Évora  paífar  definhibitoria  em  forma  a  requerimento  dos  ditos  appella- 
dos  ,  a  qual  fendome  aprezentada  me  dei  por  deíinhibido  na  forma  del- 

ia ,  c  mandei  que  a  delerçaõ  correlTe  em  feus  termos ,  e  que  dos  autos 
fe  deíTe  viíla  aos  procuradores  das  partes  pêra  apontarem  e  dizerem  de 
fua  juftiça  ibbre  os  embargos  com  que  os  ditos  appellantes  tinhaô  vin- 

do à  dezerçaó  de  fua  appellaçaõ  ,  e  com  o  que  diíferaô ,  allegaraó   e 
rafoaraõ  me  foraó  os  ditos  autos  concluzos  e  viftos  por  mim  nelles 
Clrrijli  nomine  invocato  pronunciey  a  fentença   feguinte.    Viftos  eíles 
autos ,  e  como  por  parte  do  Senhor  Arcebifpo  Appellante  nao  fe  fes 
diligencia  algua  no  temno  que  lhe  foi  aílinado  pêra  feguimento  da  di- 

ta appellaçaõ,  efer  pafTndo ,  e  muito  mães,  íem  embargo  dos  embar- 
gos, julgo  a  ditta  appellaçaõ  por  deferta  e  nao  feguida  e  mando  fede 

a  fentença  fora  do  proceíTo  à  parte  pêra  fe  dar  à  fua  devida  execução , 
e  pague  o  Appellante  as  euftas  defte  incidente.     Lixboa  três  Julho  mil 
feilcentos  e  trinta.     Petrus  Antonius  Auditor.      A  qual  fentença  foi 
ávida  por  publicada  em  eíta  Cidade  de  Lixboa  em  audiência  que  eu  fa- 

zia as  partes  no  dia  mes  e  anno  nella  declarado.    E  logo  a  requerimen- 
to dos  embargados  orRciaes  e  miniferos  da  Capelia  de  Sua  Excellencia 

mandey  paliar  fentença  do  proceíTo  pêra  fer  dada  a  fua  devida  execu- 
ção ,  e  hora  por  parte  dos  meímos  me  foi  requerido  lhe  mandaífe  pal- 
iar outra  fentença  do  mefmo  proceíl b  pêra  eífeito  de  fer  metida  em  o 

Cartório  da  dita  Capelia  pêra  a  todo  tempo  fe  achar  nelle  pêra  guar- 
da e  confervaçaó  de  leu  direito  ejuftiça  evifto  por  mim  feu  dizer  e 

pedir  ler  juíto,  ea  rezaõ  e  direito  conforme  mandei  que  felhcspaf- 
iàfíe  como  pediaó  ,  e  por  tanto  fepaífou  aprefente  pello  teor  da  qual 
Aut1x>ritate  Apojlolica  a  mim  commitida   e  de  que   nefta   parte   uzo 
mando  em  virtude  de  Saneia  obediência  e  fobpena  de  excomunhão  ipjo 
facto  inenrrenda  e  de  quinhentos  cruzados  applicados  a  Reverenda  Ca- 
mera  Apoftolica  a  todas  as  peíToas  eccleíiafticas  e íecu lares ,  Juizes,  e 

juftiças  de  qualquer  grão  ,  ordem  ,  eftado  e  condição  que  fejaó  ,  e  ju- 
rifdiçam  que  uzem  ,  e  em  efpecial  aos  Reverendos  Viíitadores  e  mães 
officiaes  eminiítros  do  Ordinário  de  Braga  e  feu  Arcebifpado.  E  ao  II- 
luftriííimo  Senhor  Arcebifpo  do  dito  Arcebifpado  que  hora  he  e  pello 
tempo  adiante  for  fob  pena  de  htterdi6io  ingrejjtis  ecclefig ,  e  dinhei- 

ro ,  que  fendolhes  eíta  aprezentada  e  intimada  a  cumpraó  ,  e  guardem , 
efaçaô  em  todo  e  por  todo  muj  inteiramente  cumprir  e  guardar  aífy 
e  da  maneira  que  nella  fe  conthem  e  como  por  mim  he  julgado  fenten- 
ceado  determinado  e  mandado  ,  e  nam  vam  contra  ella  em  parte ,  nem 

em  todo  por  í'y  nem  por  outrem  aperte  vel  oceulte  direcle  vel  indire- 
fte  quovis  quafito  colore  vel  ingeriw ,  antes  como  dito  he  em  todo  a 
cumpraó  e  inteiramente  guardem.    Alias  fazendo  o  contrario  o  que  fe 
nao  eípera  osey  ipfo  faóío  por  incurridos  a  todos  e  a  cada  hum  que  o 
contrario  fizer,  por  incurridos  nas  ditas  ceníuras  e  penas,  e  procederey 
contra  eíles  ,  e  cada  hum  com  os  mães  procedimentos  ncceíTarios  pêra 

aggravaçaõ ,  e  reaggravaçaó  dos  quaes  os  cito  e  chamo  c  cy  por  cita- 
dos 
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dos  e  chamados  neftes  prcfenres  efcriptos.  E  í bb  adita  pena  da  exco- 

munhão e  definquoeiíta  cruzados  applicados  na  forma  atras  declarada 
mando  a  quaefqucr  Clérigos  de  miíla ,  e  de  ordens  Sacras,  Notários 
apoítolicos ,  e  Scrivaes,  e  Tabeliães  públicos  das  Cidades  e  Arcebifpados 
de  Braga  e  Évora,  e  de  qualquer  outra  parte  deites  ditos  Reinos,  que 
fendolhes  eíta  aprezentada  naó  fe  efeuzando  hum  por  outro  a  notifi- 

quem e  intimem  huã  e  muitas  vezes  affy  e  da  maneira  que  nella  fe  com 
them  a  quem  com  ella  de  minha  parte  e  à  petição  dos  ditos  autores 
Impetrantes  requeridos  forem  ,  e  das  ditas  Notificações  ,  e  intimações  e 
das  mães  diligencias  que  no  caio  fizerem  paliaram  fuás  certidões  auten- 

ticas nas  coitas  deita  em  modo  que  fàçaô  fee  em  Juizo  ,  e  fora  delle. 
Dada  em  Lixboa  íbb  meu  final  e  felio  aos  treze  dias  do  mes  de  Agoíto 
de  mil  feifeentos  e  trinta  annos.  Alexandre  de  Figueiroa  efcrivaÕ  da 
Legacia  de  Sua  Santidade  e  das  caufas  tocantes  aos  Ofôciaes  da  Capei- 
la  de  Sua  Exceliencia  a  fiz  eferever  e  ibbfcrevi. 

Antonius  de  Marchis  Auditor. 

Loco  Sigilli. 

Ao  final  cem  reis. 

Ao  Sello  cem  reis  de  Sua  Senhoria  Illuítrifllma. 

Pagou  deita  com  o  Latim  mil  e  duzentos. 

Sentença  Apoítolica. 

Ejtatutos  da  Capella  Ducal  de  $.  Jeronytno  de  lrilla-Viçofa.  E/la$ 
no  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança ,  donde  os  copiey. 

Num    &  <  8      A    Minha  Capella  onde  quero  ,  e  he  minha  v< 

•     '  jTjl.  Capellaes  felebrem  os  oíficios  Divinos  e  rei 

vontade  que  os  meus 
sfem  todos  os  dias  as 

Oras  Canónicas  conforme  a  bulia  que  me  concedeo  o  Papa  Gregório 
XIII.  de  boa  memoria ,  fera  reíidindo  eu  em  eíta  Villa  de  Villa  Viço- 
fa  a  que  tenho  dentro  em  minha  Caza  que  iie  da  invocação  de  S.  Je- 

rónimo e  mudando  eu  minha  Caza  pêra  fora  deita  Villa  ordenarei  com 
oDaiaó  de  minha  Capella  a  igreja  ou  lugar  que  parecer  mais  commo- 
do  pêra  cm  elle  afíentar  a  dita  minha  Capella. 

De  dia  de  Pafcoa  da  Rejforreiçaó  até  o  ultimo  dia  do  mes  de  Se- 
tembro incUiíive  fe  comefaraõ  arefar  as  Oras  todos  os  dias  em  a  minha 

Capella  pella  manha  as  leis  oras,  e  as  Oras  da  tarde  as  três  oras. 

E  do  primeiro  dia  do  mes  de  Outubro  ate  dia  de  Pafcoa  d1  Rej- 
forreiçao excluíive  fe  começarão  as  Oras  pella  manha  as  fette  horas  ,  e 

as  Oras  da  tarde  as  duas  horas. 

E  em  os  dias  de  feitas ,  em  que  fe  ouverem  de  cantar  matinas  fe 
cantarão  pella  manhã  huã  hora  antes  das  ordinárias  ou  o  dia  de  antes 

depois 
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depois  de  Vefporas  como  melhor  parecer  ao  Daiaó  de  minha  Capella 
ou  ao  preíidente  ;  e  parecendo  ao  Daiaó  necellario  por  algum  refpeito, 
ou  cauíâ  antecipar  as  matinas  cantadas  ou  refadas  o  dia  antes  ,  ou  o 
mefmo  dia  o  poderá  fafer  como  lhe  parecer  que  convém  ao  tempo  e 
a  meu  ferviço  ;  e  o  mefmo  poderá  fafer  em  as  outras  oras  do  dia  ante- 

cipando-as  ,  ou  pofpondo-as  como  lhe  parecer  conveniente  ao  tempo. 
Dia  d:  S.  João  Bauptiíla  a  tarde  depois  de  Vefporas  fará  o  Daiaó 

ajuntar  os  Capeílaes  todos  em  Cabido  ,  ou  o  tifoureiro  ,  ou  o  prefi  d  en- 
te ,  ede  entre  todos  faraó  os  officiaes  que  ao  de  fervir  o  Anno  feguin- 

te  que  começara  por  o  primeiro  dia  do  mes  de  Julho  por  matinas  ,  e 
acabara  pollo  ultimo  dia  domes  de  Junho  do  anno  feguinte  por  com- 

pleta. E  os  officiaes  ao  defer  apontados.  Sobre  apontados  Thezourei- 
ro  e  Contador.  Os  quaes  officiaes  fe  faraó  a  votos  de  todos  e  os  ditos 
votos  tomara  o  Daiaó  com  hu  capellaó  mais  antíguo  ,  e  os  que  leva- 

rem mais  votos  em  cada  hum  dos  ditos  officios  íeraó  officiaes  e  a  dita 
elejçaó  fe  naó  publicara  ate  o  Daiaó  me  dar  conta  delia ,  e  eu  ordenar 
em  ella  o  que  me  parecer  melhor  ferviço  meu  e  da  minha  Capella  e  ao 
Apontador ,  e  fobre  apontados  dará  o  Daiaó  juramento  que  fob  car- 

go de  fuás  conciencías  inteira  e  fielmente  cumpraó  e  guardem  o  regi- 
mento áz  feu  officio  e  nenhu  dos  ditos  officiaes  que  for  elejto  fe  efeu- 

fara  fenaó  for  por  caufa  que  por  mj  for  aprovada  ,  e  fafendo  o  con- 
trario fera  excluído  da  defti  ibuiçaó. 
A  minha  Capella  fe  governara  por  o  relógio  que  mais  perto  ef- 

tiver  de  minha  cafa  pêra  que  as  Oras  fe  comecem  pella  manhã  e  a  tar- 
de a  tempos  devidos  e  fe  o  dito  relógio  conhecidamente  andar  mal 

concertado  pello  tempo  que  durar  a  dita  defordem  do  relógio  fe  go- 
vernara por  outro  fe  na  terra  o  ouver  ,  e  naó  o  avendo  por  relógio  de 

Sol  ou  por  melhor  maneira  que  poder  fer  ?  e  parecer  ao  Daiaó  ,  oa 
Preíidente, 

Todas  as  fomanas  avera  na  minha  Capella  htí  moço  da  Capella 
Domajro  pêra  tanger  as  horas  concertar  e  limpar  os  Altares  eaeíhnte 
€  por  em  ella  os  livros  que  forem  neceíTarios  e  aparelhar  as  veílimentas 
que  em  cada  hum  dos  dias  da  dita  fomana  ouverem  de  fervir  ter  pref- 
tes  hoftias ,  vinho  ,  e  agoa  pêra  as  mHTas ,  e  aííi  todas  as  mais  coufasí 
neceílarias  pêra  bom  ferviço  da  Capella  :  e  eftara  fempre  prefente  pêra 
acedir  a  tudo  o  que  for  neceíFario  e  o  Daiaó  ou  Preíidente  ordenara  o 
dito  Domajro  ao  Sábado  de  cada  fomana  pêra  fervir  a  fomana  feguin- 

te 7  e  começara  fua  obrigação  ao  Sábado  por  Vefporas. 
Provera  o  Daiaó  ,  ou  o  Preíidente  em  Cua  aufencia  ao  Sábado  de 

cada  fomana  a  Capella  de  Domajro  da  deítribuiçaó  pêra  fervir  a  foma- 
na feguinte  que  fempre  começara  por  Vefporas  do  dito  Sábado  e  aca- 

bara por  noa  do  outro  Sábado  feguinte  e  o  dito  Domajro  capitulara 
todas  as  horas  pella  manhã  e  a  tarde  da  dita  fua  fomana  e  dirá  todas 
asmiílas  delia. 

Provei  a  mais  o  Daiaó  adita  fomana  de  Diácono  e  Subdiachono 

pêra  os  Euangelhos  cEpiftolas  que  fempre  feraó  osdousDomarios  que 
foraó  da  diftribuiçaó  as  duas  fomanas  atras  próximas  e  os  ditos  Domai- 
xo  e  Diachono  e  Subdiachono  compriraó  fuás  obrigações  muito  intei- 

ramente 
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ramente  por  Aias  mefmas  peíToas  e  tendo  alguã  indifpoíiça6  on  oceu- 
paçaõ  a  mandarão  comprir  por  outro  ,  e  naó  o  fazendo  aíli  e  avendo 
falta  em  qualquer  dos  Domairos  da  MiíTa  ou  Evangelho  ou  Epiítola, 
o  Daiaó  ,  ou  Preíidente  mandara  comprir  a  dita  obrigaçam  a  cuíta  de 
cuja  for  a  falta ,  e  mandar  ao  Apontador  que  da  diftribuiçaó  do  dito 
Domajro  mande  dar  ao  dito  Capellaó  que  fuprir  aíli  a  dita  falta  cem 
reis. 

Ordenara  o  Daiaó  todas  as  fomanas  em  minha  Capella  hum  Sob- 
chantre ,  o  qual  começara  a  fazer  íeu  officio  ao  Sábado  as  mefmas  ho- 

ras que  o  Domajro  e  acabara  juntamente  com  elle  e  fempre  fera  omef- 
nio  Domajro  que  acabou  fua  fomana  laivo  fe  ao  Daiaó  parecer  que 
convém  mudar  o  dito  Sobchantre  ,  ou  ordenar  outra  coufa  conforme 
ao  tempo  e  o  mais  que  pertence  ao  officio  do  dito  Sobchantre  fe  de- 

clarara em  o  capitulo  particular  da  dito  Sobchantre. 
Os  Altares  da  minha  Capella  fe  ornarão  todos  os  dias  conforme 

aos  tempos  e  feitas  c  fempre  fe  armarão  as  primeiras  vefporas  do  dia  fe- 
guinte  fegundo  for  afeita  cu  feria  ,  e  em  o  Altar  mor  eftaraó  a  todas 
as  horas  duas  vellas  acceíàs  ,  e  as  miflas  de  canto  chaó.  E  nos  dias  de 
feitas  de  miíTa  cantada  de  canto  de  Orgaó  eftaraó  quatro  vellas  ou  féis 
fegundo  forem  as  feitas  como  fe  ordenara  em  o  ceremonial  que  mando 
fazer  pêra  minha  Capella. 

Todos  os  dias  em  a  minha  Capella  avera  milfa  cantada  de  canto 
chaó  da  diftribuiçaó  com  Diácono  e  Subdiacono  \  e  em  ella  guardara  o 
Domajro  a  ordem  do  mifTal  em  as  comemorações  de  feitas  ou  de  defun- 

tos como  o  mifTal  difpoem  em  as  fegundas  feiras  do  anno  e  da  quaref- 
ma  e  em  outros  dias  e  tempos  ,  e  a  miíTa  fe  dirá  fempre  acabada  a  ter- 

ça ou  noa  em  os  tempos  de  jejum  como  o  difpoem  o  mifTal. 
E  em  os  dias  que  o  miíTal  manda  que  nas  Igrejas  Collegiadas  aja 

duas  miíTas  taóbem  fe  diraó  em  a  minha  Capella ,  e  a  primeira  da  Pri- 
ma fe  dirá  refada  ,  e  a  da  Terça  cantada  ,  e  o  Apontador  terá  cuidado 

de  mandar  difer  a  MiíTa  da  prima  em  os  ditos  dias ,  e  de  difer  ao  the* 
íoureiro  da  diftribuiçaó  que  a  pague ,  e  o  dito  thefoureiro  dará  a  pef- 
foa  que  difer  a  dita  miíla  três  vinténs  por  ella. 

E  a  dita  milfa  da  terça  fe  cantara  todos  os  dias  falvo  em  os  dias 
que  ouver  algum  officio  cantado  ,  ou  proíilTaó  ,  ou  acompanhamento 
de  enterraçaó  a  que  eu  mandar  ir  a  minha  Capella  e  todas  as  vezes  que 
ao  Daiaó  parecer  que  convém  ao  tempo  ea  meu  ferviço  e  nos  tais  dias 
fedira  adita  miíTa  refada  e  osCapellaes  a  ouvirão  peiroalmente ,  eos 
que  naó  eftiverem  prefentes  a  ella  naó  vencerão  a  diftribuiçaó  da  dita milfa. 

Todos  os  dias  do  anno  de  feitas  duplex  e  femiduplex  em  a  minha 
Capella  fe  cantarão  prima ,  e  terça ,  e  vefporas  e  completa  :  falvo  em 
os  dias  em  que  por  algum  refpeito  dos  acima  declarados  em  o  ftatuto 
da  miíTa  o  Daiaó,  ou  Preíidente  ordenar  que  feja  tudo  rezado:  e  quan- 

do no  Choro  naó  ouver  mais  que  féis  Gapcllacs  rezarfehaó  as  ditas 
horas:  e  de  féis  Capei  laes  peia  fima  cantarleaó ,  e  cm  os  dias  de  mati- 

nas cantadas  avendo  no  choro  doze  Capella£s  cantarleaó  as  ditas  ma- 
tinas ,  e  avendo  menos  de  doze  ,  naó  fe  cantarão ,  falvo  em  matinas  do 

natal , 
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natal ,  e  dos  três  dias  da  fomana  Saneia  ,  e  de  pafchoa  da  Rejçurrejçaó, 
e  de  Penthecofte  ,  e  de  S.  Hieronymo  nos  quaes  dias  fempre  fe  cantarão 
matinas  com  quaefqucr  capellaes  que  ouver  ainda  que  fcjaô  menos  de 
doze. 

Horas  cantadas  e  refadas  em  a  minha  Capella  fe  perderão  ou  ga- 
nharão por  o  gloria  patri  do  primeiro  pfalmo  de  cada  hora  e  a  n  iíTa 

por  o  ultimo  Chirio  :  de  maneira  que  todo  o  Capellaó  que  entrar  no 
Choro  com  íbbrepelis  veítida  ao  gloria  Patri  do  primeiro  piai  mo  de 
cada  hora  ou  ao  ultimo  Chirio  da  miíla  ,  ganhara  as  ditas  horas  ,  e  per 
o  contrario  as  perdera  :  e  os  moços  da  Capella  bailara  que  nos  ditos 
tempos  entrem  na  Capella. 

Ninhum  Capellaó  fe  faira  do  Choro  eítando  em  elle  as  horas  ou 
miíTa  fem  pedir  licença  ao  apontador  com  inclinação  da  cabeça  ,  e  naò 
o  fazendo  afí]  perdera  a  hora  a  que  fe  fair. 

Todo  o  Capellaó  que  eífando  no  Choro  rezando  ,  ou  cantando 
as  horas ,  e  miíTa  ,  falar  de  barrete  ,  ou  de  cabeça  ,  ou  por  acenos  a  ai- 
gua  peílba  que  eítiver  fora  do  Choro  perdera  a  hora  em  que  tal  fizer: 
mas  íe  alguã  peíToa  da  dita  Capella  ou  de  fora  delia  entrar  em  o  dito 
Choro  com  alguã  caufa  ,  e  fizer  cortezia  aos  Capellaes  que  em  elle  ef- 
tiverem  rezando  ,  ou  cantando ,  os  ditos  Capellaes  lhe  poderão  fazer 
cortezia  ,  e  fendo  peíToa  de  refpeito  a  quem  o  Daiaõ  ou  preíidente  fa- 

ça ou  deva  fazer  comprimento  ,  todos  os  Capellaes  ef.araó  em  pe  e 
naó  íe  aílentaraó  ate  o  Choro  fe  r.quietar :  e  entretanto  o  dito  Choro 
profeguira  leu  ofrlcio  ainda  que  em  pe  :  e  o  Daiaó  ou  prezidente  fará 
lcus  comprimentos,  e  cortezias  como  convém:  e  como  elle  fe  aflentar 
e  quietar,  todos  faraó  o  mefmo  ;  e  todas  as  vezes  que  o  Daiaó  entrar, 
e  fair  do  Choro,  ainda  que  os  Capelães  rezem  ,  ou  cantem  ,  todos  fe 
alevantaraó  em  pe ,  ate  que  o  dito  Daiaó  fe  aíTente  em  feu  lugar  ou 
laja  fora  do  Choro  :  e  todo  o  Capellaó  ,  que  naó  fizer  a  dita  cortezia 
no  dito  Daiaó,  o  apontador  culhara  poriílo  e  lhe  porá  de  perda  a  ho- 

ra em  que  acontecer. 
Todas  as  vezes  que  algu  Capellaó  for  ocupado  em  coufa  alguã 

de  meu  ferviço  ,  aííi  na  terra  como  fora  delia,  mandando-o  eu  fazer 
faber  ao  Daiaó  ,  ou  prezidente  todo  o  tempo  que  durar  a  dita  ocupa- 

ção ,  ou  aufencia  o  dito  Capellaó  vencera  toda  lua  deíliiLuiçaó  ,  co- 
mo prezente  e  o  mefmo  fera  nos  moços  da  Capella. 
Em  os  dias  que  eu  ouver  de  ouvir  miíTa  fora  da  Capella  e  a  mifia 

for  dos  meus  Capellaes ,  os  ditos  Capellaes  que  ouverem  de  eílar  no 
Altar  :  e  o  Dajaõ  ,  e  Tezoureiro  ,  Capellaes  ,  Cantores  ,  e  moços  da 
Capella  que  cm  a  dita  miífa  ouverem  de  fervi r  ,  todos  feraó  defobriga- 
dos  ,  da  Capella  por  aquella  manhã  ,  e  das  horas  delia  ,  e  vencerão  co- 

mo prefentes  a  cilas. 
E  fe  a  miífa  for  cm  algum  dos  morteiros  de  frades ,  ou  freiras , 

onde  he  cuíhime  os  ditos  frades  dizerem  a  miíTa  cantada  :  o  Dajaó, 
Thezoureiro  ,  Capellaes  ,  Cantores  ,  c  mocos  da  Capella  ,  e  da  eftante 
teraó  a  mefma  liberdade  e  vencerão  como  prefentes  cftando  comigo 
ema  dita  mifTa  :  c  o  mefmo  fera  indo  cu  ouvir  vefporas  a  qualquer  dos 
moíleiros  ou  mandando  a  minha  Capella  a  qualquer  Igreja  ,  ou  feita 

Tom.  IV.  Dddd         *  ainda 
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ainda  que  eu  naó  va  a  ella  pcllbalniente  ,  o  Thezourciro  ,  Capellaes 
e  moços  da  Capella  ,  e  da  Eílante  vencerão  em  tudo  como  preícntes. 

Todos  os  Capellaes  eítando  no  Choro  as  horas  ,  e  officios  divi- 
nos eíhraõ  com  muita  quietação,  e gravidade  cada  hum  em  íeu  lugar, 

conforme  a  fuás  antiguidades,  e  com  muito  íilencio  leni  falar  hum  com 
outro  ,  e  naó  guardando  o  dito  íilencio  ,  nem  a  ordem  do  lugar  ,  o 
apontador  lhe  fará  fmal  com  muita  quietação  ,  e  íem  eftrondo  ,  que  to- 

me leu  lugar ,  ou  que  naó  falem  por  Imã  ves  fomente  a  todas  as  ho- 
ras ,  e  naó  obedecendo  lhe  porá  de  perda  a  hora  ,  ou  horas  ;  e  fendo 

niíTo  algu  Capellaó  contumas  ,  alem  da  perda  que  o  dito  apontador 
lhe  tiver  afíentado ,  o  fará  faber  ao  Dajaó,  pêra  fazer  niíTo  o  que  lhe 
parecer,  ou  ao  prefidente  ,  e  fe  algum  Capellaó  por  ter  viíla  fraca  ,  ou 
pouca  claridade  em  feu  lugar  tiver  neceíiidade  de  mudar  o  lugar  ,  peia 
o  cabo  do  Choro  onde  fe  porta  melhorar  de  viíla  ,  e  de  claridade  pedi- 

ra licença  ao  apontador ,  e  com  ella  fe  poderá  mudar  ,  em  quanto  du- 
rarem as  horas  :  e  o  apontador  lhe  dará  a  dita  licença. 
Em  os  dias  que  eu  coftumo  por  ordem  ,  e  regimento  de  minha 

Capella  ouvir  em  ella  miíTa  de  canto  d1  Orgaó  por  os  meus  Canto- 
res a  dita  miiTa  cantada  fera  a  da  deírribuiçaó ,  e  a  minha  fe  dirá  refa- 

da ,  e  todos  os  Capellaes ,  e  peííbas  que  vencerem  deftribuiçoés  feraó 
obrigadas  a  eílar  a  ella ,  e  a  ella  ganharão  fua  deftribuiçaó  e  o  mefmo 

fera  em  as  Vefporas ,  Completa  cantada  por  os  cantores  decanto  d"*  Or- gaó: e  os  que  faltarem  a  dita  milfa  ,  Vefporas,  e  Completa,  perderão 
o  ga  lho  das  ditas  horas  ,  e  o  apontador  tcra  muito  cuidado  de  ter  con- 

ta com  as  licenças  que  da  emas  ditas  horas  ,  que  naó  fejaó  muito  lar- 
gas ,  nem  a  auiencia  dure  mais  do  que  parece  que  convém  a  neceíii- 

dade. limvib  si 
O  Domajro  da  deftribuiçaó  da  minha  Capella  ,  e  o  Diachono  e 

Subdiachono  ,  Subchantre  ,  e  moço  da  Capella  domajro  e  mais  rriniftros 
cumprirão  fuás  obrigações  muito  inteiramente  por  fuás  próprias  pef- 
Ibas  ,  e  fendo  neceííario  a  algum  delles  fazer  alguá  falta  por  maa  def- 
poíiíTaó  ,  ou  por  ocupação  emeomendara  a  lua  obrigaçam  a  outro  ,  de 
modo  que  naó  aja  falta ,  e  avendo-a  fempre  fera  a  conta  do  próprio  do- 

majro ou  miniftro ,  e  fendo  fua  aufencia  forçada  ,  e  naó  fe  querendo 
outro  Capellaó  emearregar  da  dita  obrigaçam  o  faa  faber  ao  Baiaó 
pêra  prover  como  lhe  parecer,  e  o  Dajaó  provera  fempre  a  obrigação 
do  miniftro  aufente  do  Choro  do  dito  aufente  podendo  ler ,  e  o  L)ia- 
chono  ,  e  Subdiachono  de  ambos  os  Choros  ,  ou  donde  ouver  mais 
commodidade. 

Nenhum  Capellaó  que  vencer  deírribuiçaó  em  a  minha  Capella  , 
cítara  no  Choro  íem  loba  ,  e  febrepelis  veftida  as  horas  ,  e  mais  Offi- 

cios divinos  ,  e  teia  breviário  ,  ou  diurnal  na  maó  ,  e  naó  tcra  luvas 
calçadas  nas  maós  ,  e  fa  fendo  o  contrario  de  cada  huma  deftas  coulas 
perdera  todas  as  horas  em  que  for  comprehendido  :  e  todos  os  Capel- 

laes fe  conformarão  no  Choro  huns  com  os  outros,  afl:  no  eílar  aíícn- 
tados ,  como  em  pe,  e  de  joelhos,  e  fempre  teraó  refpcito  ao  Dajaó, 
ou  prefidente,  e  fe  conformarão  com  elle,  e  naó  o  fazendo  aííi  o  aponta- 

dor os  avifara  3  e  naó  obedecendo  lhes  tirara  o  ganho  da  hora ,  ou  horas. Todo 
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Todo  o  Capellaó  que  vencer  deftribuiçaó  ,  cantara ,  e  refará  as 

horas  ,  e  miíla  juntamente  com  os  outros  ,  e  naõ  o  fazendo  aíli  o  apon- 
tador lhe  fira  final  que  cante ,  ou  relê  ,  e  naõ  obedecendo ,  lhe  porá 

de  perda  a  hora  ,  ou  horas  a  que  naõ  quis  cantar  ,  cu  refar ,  e  fe  eíli- 
ver  mal  defpoílo,  ou  rouco  de  modo  que  coníte  ao  apontador  doem- 
pedimento  que  tem  diílmiulara  com  elle. 

O  Dajaõ  naõ  fera  obrigado  a  chegar  a  eílante  nem  a  cantar  em 
ella  ;  mas  a  cantar  ,  e  refar  no  Choro  íim  com  os  mais  Capcllains. 

Se  algu  Capellaõ  eíliver  mal  defpoílo ,  ou  doente  mandaloa  fa- 
zer a  faber  ao  apontador  ,  e  vencera  como  prefente  ,  e  o  dia  que  fe 

cantar  por  diante  naõ  poderá  fair  de  cala  nem  a  Capella ,  e  a  faida  que 
fizer  ao  dia  feguinte  ,  ou  a  primeira  faida  que  fííer  depois  da  doença  , 
fera  a  Capella  caminho  direito  pêra  ella  ,  fem  entrar  em  outra  parte: 
e  fazendo  o  contrario  perdera  todos  os  dias  que  foi  contado  por  dian- 

te ,  e  hindo  a  Capella  fazer  refidencia  ,  fe  for  a  tempo  que  no  Choro 
fe  refe  ,  ou  cante  continuara  com  o  dito  Choro  ate  fe  acabarem  as  ho- 

ras,  e  pedir  a  licença  ao  apontador  pêra  fe  aflentar  no  cabo  do  Choro 
fem  tomar  fobrepeíis  fe  fomente  for  a  fazer  refidencia ,  e  naõ  o  fazen- 

do aíu  perdera  dali  por  diante  todas  as  horas  ate  lhe  caber  o  dia ,  ou 
meio  dia  de  feu  eíratuto. 

E  fe  algíí  Capellaõ  eítando  doente  fe  quizer  mudar  de  lua  cafa 
pêra  caia  de  algu  parente ,  ou  amigo  pêra  ler  melhor  curado  ,  o  fa;  a 
fomente  faber  ao  apontador ,  e  fará  a  dita  mudança  fem  ir  a  outra  par- 

te ,  e  durando  a  dita  doença  ,  e  querendo  fazer  outra  mudança  ,  cu 
tornarfe  pêra  lua  cafa  ,  fará  a  mefma  lembrança  ao  dito  apontador ,  e 
deílc  medo  poderá  fazer  todas  as  mudanças  que  forem  neceílarias  a  fua 
faude  caminho  direi  to  fem  fe  divertir  a  outra  parte,  porque  então  te- 

ia obrigaçam  de  hir  a  Capella  fazer  a  primeira  faida ,  e  depois  poderá 
fazer  todas  as  que  quifer  a  conta  defeus  dias  de  Eílatuto. 

E  fendo  neceííario  ao  tal  doente  pêra  fua  convalefeencia  fair  fora 
de  cafa ,  por  recreação  ,  e  alivio  de  fua  convalefeencia  ,  e  por  fazer  ex- 

ercido ,  naõ  tendo  ainda  defpofiffaõ  nem  forças  pêra  ir  continuar  com 
o  ferviço  da  Capella  ,  aprefentara  ao  Dajaõ  ou  prefidente  ,  certidão  do 
medico  que  o  cura  com  juramento  ,  como  naõ  ella  pêra  ir  fervir ,  e 
que  convém  pera  fua  faude,  e  convalefeencia  fair  fora  de  caía  ,  c  an- 

ilar por  a  terra :  fará  a  primeira  faida  a  Capella,  e  o  Dajaõ  e  o  preíi- 
dente  de  concentimento  do  Cabido ,  lhe  dará  licença  pera  que  poífa 
fair  de  cafa  ,  e  andar  por  onde  lhe  parecer  naõ  fendo  fora  da  terra,  c 
poílo  que  aprefente  certidão  do  medico :  fera  obrigado  no  fim  de  ca- 

da fomana  hir  a  Capeila  ,  e  aprefentarfe  diante  do  Dajaõ  ,  ou  preíi- 
dente,  eCapellaes  pera  fe  ver  e  julgar  fua  defpofiííaõ. 

E  a  peííoa  que  fe  mandar  contar  por  diante  o  fará  ante  que  fe 
comecem  a.s  horas  ,  ou  a  tempo  em  que  ellas  fe  ganhão,  ou  perdem,  e 
paliado  o  dito  termo  perdera  a  hora  ,  ou  horas  que  forem  ditas  ,  e 
vencera  as  que  faltarem  como  prefente,  c  fendo  caio  que  algum  Ca- 

pellaõ feja  muito  continuo  enfe  contar  por  doente  de  maneira  que  dè 
ruim  fofpeita  :  o  Dajaõ  r  ou  pref  dente  fará  diligencia  por  faber  fe  a 
indefpoílçaõ  he  baíiante  ,  ou  naõ  ,  e  tomara  fobre  illõ  as  informa- 

Tom.  IV.  Dddd  ii  çoés 
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çoês  que  lhe  parecerem  neceíTarias ,  e  fará  o  que  lhe  parecer  que  con- 
vém. 

Todas  as  pefToas  que  vencerem  diftribuiçaó  em  a  minha  Capei- 
la,  teraõ  em  cada  hum  anno  fincoenta  dias  de  recreação  os  quaes  to- 

marão em  dias  enteiros  ,  e  mejos  dias  ,  com  tal  declaração  que  os  naô 
poderão  tomar  defde  quarta  feira  de  finza ,  ate  a  Dominica  in  albis  in- 
cluíive,  nem  da  Vigília  doEfpirito  Santo,  ate  a  fegunda  odiava  inclu- 
five  ,  nem  da  Vigília  do  natal ,  ate  a  terceira  oclava  inclufive  ,  nem  as 
vefporas  e  dias  entejros  das  feitas  em  que  ouver  matinas  cantadas  ,  fal- 
vo  fealguã  peíToa  eftiver  auíente  três  dias  antes  das  feílas ,  e  a  aufen- 
cia  fe  entendera  fora  da  terra ,  e  fendo  aíTi  lhe  correra  com  feu  eftatu- 

to ,  e  fendo  aufente  por  meu  mandado  ,  e  oceupado  em  meu  ferviço 
vencera  como  prefente  ,  nem  poderá  tomar  Eftatuto  em  os  três  dias 
de  Ladainhas  pellas  manhas  em  que  ha  profiflbes  ,  nem  aos  Sábados 
das  têmporas  em  que  ha  profecias  pella  manha  ,  nem  em  os  dias  em 
que  eu  for  ouvir  miíTa  fora  da  minha  Capella  ,  e  a  ajaó  de  difer  os 
meus  Capellaés  ,  e  ifto  tudo  pellas  manhãs :  e  fendo  aufentes  como 
acima  fiqua  dito ,  três  dias  antes  fora  da  terra  e  citando  qualquer  Ca- 
pellaõ  na  terra  ,  fe  lhe  daraó  juntos  e  continuos  ate  dez  dias  de  feu  Ef- 

tatuto em  cada  mez,  e  fendo  fora  da  terra  fe  lhe  darão  todos,  os  que 
lhe  couberem  e  forem  neceíTarios  ,  e  todo  Capellaó  ,  emoço  da  Capel- 

la que  ouver  de  tomar  dia  de  Eftatuto  o  pedira  ao  apontador  pêra  o 
dia  feguinte  as  vefporas  do  dia  precedente  :  e  pêra  a  tarde  a  pedira 
pella  manha  :  e  o  apontador  dará  dias  de  Eftatuto  fomente  a  quatro 
Capellaés  juntos ,  e  a  três  moços  da  Capella  e  todo  o  Capellaó  ,  e  mo- 

ço da  Capella  que  antes  de  fe  acabar  o  anno  fe  for  fora  do  ferviço  da 
âita  Capella  ,  fe  lhe  contara  o  dito  Eftatuto  como  pro  rata  lhe  couber 
no  tempo  que  fervio  a  refaó  de  fincoenta  dias  por  anno. 

Todo  Capellaó  que  ouver  de  dizer  alguá  coufa  cantada ,  ou  re- 
fada  no  Choro  ,  ou  na  miíTa  ,  ou  Eftante  de  a  previr  ,  e  prover  de  ma- 

neira que  naó  cometta  erro  algum  ,  nem  barbarifmo  ,  e  fendo  niífo 
defeuidado  ,  fera  por  huã  vez  reprehendido  por  o  Dajaó  ,  ou  prefi- 
dente  diante  do  apontador  e  fendo  nilfo  remido  o  apontador  íem  mais 
avifo  lhe  tirara  o  ganho  da  hora ,  ou  horas  em  que  cometer  os  ditos 
erros. 

Todo  o  Capellaó  que  no  tempo  em  que  fe  refaó  em  o  Choro  ho- 
ras menores  ,  defuntos  ,  lettc  pfalmos,  e  graduais  ,  fe  fair  do  dito  Cho- 
ro ou  naó  quiíer  entrar  em  elle  fem  ter  pêra  íílo  legitima  caufa  como 

difer  miifa ,  confeçarfe  ,  ouvir  outro  de  Confi Ifaó  ,  ou  algua  neceííi- 
dade  particular ,  perdera  a  hora  do  officio  divino  que  no  dito  tempo 
fe  ganhar. 

Todas  as  vefes  que  eu  mudar  minha  Caía  de  hum  lugar  pêra  ou- 
tro, ptfderei  mandar  levantar  a  deftribuiçaó  da  minha  Capella  por  re- 
cado do  Dajaó,  ou  prcíidcnte ,  ou  thezourciro  ,  e  linitar  tempo  con- 

veniente pêra  fe  aíTentar  a  dita  Capella  em  o  lugar  que  cu  ordenar , 
com  os  ditos  meus  officiaes ,  e  nos  dias  que  cu  der  pêra  a  tal  mudan- 

ça, naó  teraó  os  meus  Capellaés  obrigação  algua  ao  ferviço  da  deíti  i- 
iíuiçaó  ;  c  paliados  os  ditos  dias  limitados  ̂   fe  compara  a  reíar  e  can- 

tar , 
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tar ,  e  os  Capellaes  e  moços  da  Capclla  prefentes  vencerão  a  dita  def- 
tribuiçaó  e  os  auí entes  por  fua  neglicencia  a  perderão. 

O  Dajaó  e  Thczoureiro  de  minha  Capclla  naó  feraó  obrigados 
ú  fornam  alguã  da  deítribuiçao  ,  e  fomente  feraó  obrigados  as  miílas 
das  reílas  que  lhes  aponto  em  o  titulo  das  feitas  folenes  de  cada  hum 
delles ,  e  em  as  ditas  feitas  capitularão  as  primeiras  Vefporas ,  e  Mati- 

nas ,  e  o  Dajaó  naõ  capitulara  as  laudes  das  luas  ,  e  o  Thezoureiro 
fim. 

Em  os  tempos  a  que  fe  deve  difer  miíTa  de  terça  guardafe  a  or- 
dem do  miflal  a  qual  nunqua  fe  quebrara  falvo  fe  ouver  alguã  caufa  , 

ou  neceííidade  porque  o  Dajaó  pareça  bem  anticipar  ,  ou  poípor  as  di- 
tas horas  conforme  ao  que  entender  que  convém  ao  tempo  e  a  meu  fer- 

viço. 
Todo  o  Capellaó  ,  e  moço  da  Capella  que  vencer  deítribuiçao 

em  a  minha  Capella  ,  e  lhe  falecer  Paj  ,  ou  Mãj  ,  ou  Irmaó  fe  lhe  daraó 
oito  dias  de  anojado ,  e  por  cunhado  fobrinho  filho  de  Irmaó  quatro 
dias  em  os  quaes  dias  vencerão  fua  deítribuiçao  como  prefentes ,  e  po- 

derão fair  de  caía  fomente  a  difer  milfa  ,  onde  quiferem  ,  e  acabada 
ella  fe  tornarão  pêra  cafa  fem  fair  delia,  laivo  apropria  cala  do  nojo 
acompanhar  ,  e  vifitar  os  anojados ,  e  faiado  a  outra  parte  aaó  goiàra 
dos  ditos  dias  de  anojado  :  e  o  moço  da  Capella  a  que  falecer  felhe 
daraó  os  mefmos  oito  dias  de  anojado ,  e  naó  faira  de  cafa  íalvo  o  dia 
em  que  fe  fizer  leu  faimento ,  e  por  filho  terá  quatro  dias  de  anojado. 

Nenhum  Capellaó  emmendara  outro  que  naEftante  diífer  alguã 
coufa  cantada,  ourefada,  nem  ao  Subchantre  fe  no  levantar  dos  him- 
aos ,  ou  pfalmos  errar  falvo  o  preíidente  do  Choro ,  ainda  que  noto- 

riamente o  dito  Capellaó  ,  ou  Subchantre  va  errado  ,  e  naó  diga  bem, 

-e  fe  algum  Capellaó  eítiver  melhor  advertido  ,  com  quietação ,  e  filen- 
cio  de  modo  que  naó  faça  perturbação,  fe  chegara  ao  preíidente,  eo 
advertira  do  erro  que  fe  comete  pêra  eíle  o  emmendar ,  e  o  dito  Ca- 

pellaó ,  ou  Subchantre  perdera  a  hora  em  que  o  dito  erro  fecometeo  , 
e  quem  quis  emmendar  fem  o  poder  fazer  também  perdera  a  hora  em 
que  fez  o  que  naó  podia  ,  nem  devia ,  e  o  apontador  terá  muito  cui- 

dado de  oulhar  poreftas  coufas  ,  e  as  caftigue  em  feu  ponto,  e  fendo 
niífo  alguas  peíToas  contumafes  com  mais  rigor. 

Todos  os  Capellaes  ,  que  ouverem  de  difer  miflas  em' a  minha 
Capella ,  as  diraó  por  íuas  antiguidades  de  maneira  que  os  mais  anti- 
guos  diraó  primeiro  ,  e  os  mais  modernos  diraó  em  o  fegundo  lugar  , 
falvo  fe  os  mais  antigos  ouverem  perdido  matinas  ,  ou  deixarem  paliar 
feu  lugar,  e  tempo ,  porque  entoo  os  modernos  lhes  precederão :  e  o 

Dajaó  e  o  Thezoureiro  poderão  difer  milTa  a  todo  tempo'  e  lugar  fem 
em  elles  fe  entender  a  ordem  deite  Eílatuto  ,  e  as  peífoas  que  ouverem 
de  difer  miíTa  aguardarão  que  acabem  huns  pera  fe  irem  veftir  outros , 
por  naó  aver  falta  cm  o  Choro  ,  e  as  pelfoas  que  naó  guardem  a  for- 

ma deite  Eílatuto  feraó  apontados  cm  perda  da  hora  em  que  naó  guar- 
darem eíta  ordem  c  fe  forem  nillb  contumafes  o  apontador  o  dirá  ao 

Dajaó,  e  ellc  oscaítigara  como  lhe  parecer. 
Todo  o  Capellaó  durando  as  horas ,  e  Officios  divinos  ,  faindo 

do 
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do  Choro ,  ou  entrando  em  elle  fará  inclinação  a  Crus  do  altar  moor 
com  o  joelho  no  chão  ,  e  o  apontador  oulhara  por  as  ditas  inclinações, 
e  apontara  quem  as  naó  fifer  em  perda  da  hora  em  que  faltou  com  a 
dita  inclinação. 

Todo  Capellaó  que  em  dias  de  matinas  cantadas  a  hora  que  ellas 
íe  ouverem  decantar  íe  for  da  Capella  ,  e  naó  quifer  citar  a  ellas  alem 
das  ditas  matinas  perdera  mais  três  dias  dos  que  tiver  ganhados  ,  e  ef- 
cuíando-íe  por  mal  defpoílo  em  o  mefmo  tempo  fera  obrigado  no  dia 
feguinte  naó  fair  de  caía  ,  ou  perdera  os  ditos  três  dias  ,  e  tendo  alguã 
neceílidade,  ou  negocio  urgente,  que  naõ  tenha  lugar  fora  daquelle 
tempo  o  fará  faber  ao  Dajaó  ,  ou  preíidente  e  parecendolhe  bem  o  ef- 
culara ,  e  o  mefmo  fe  entendera  em  os  moços  da  Capella  que  vence- 

rem deílribuiçaó. 

Fejlas  em  que  ha  matinas  cantadas  ,  e  o  Dajaõ  capitula  ,  e  diz 
mijfa  cantada  e  ha  benções. 

As  três  benções  das  Candeas  ,  Sinza ,  e  Ramos  fará  o  Dajaó  ef- 
tando  em  difpoíiflaó  pêra  iífo ,  e  naó  tendo  íaude  ou  fendo  aufeute  fa- 

rá as  ditas  benções  oThezoureiro  da  minha  Capella,  e  naó  eítando 
ambas  as  dignidades  pêra  iílò  ,  ou  lendo  ambos  auíentes  as  tara  o  Ca- 

pellaó mais  antigo  altarejro. 
Dia  de  Natal  primeira  ,  e  terceira  miíTa  ;  primeiras  Vefporas ,  e 

matinas. 
Dia  da  Epifania  primeiras  Vefperas  ,  matinas,  e  miíTa, 
Quinta  reira,  Sexta,  e  Sábado  da  fomana  Saneia. 
Dia  da  Pafchoa  de  Refurreiçaó  matinas  ,  e  miífa. 
Dia  doSpirito  Saneio  Vefporas,  matinas,  e  miífa. 
Dia  de  Corpus  Chriíti  Vefporas,  matinas,  e  miífa  em  a  Capella 

e  fora  delia  o  domario. 

Dia  de  Sam  Joaó  Baptifta  Vefporas  ,  matinas  ,  e  miífa. 
Dia  de  Sam  Pedro  ,  e  Sam  Paulo  Vefporas ,  matinas  ,  e  miíTa. 

Dia  d'  Aífumpçaó  de  nofía  Senhora  Vefporas,  matinas,  emiíTa. 
Dia  de  Sam  Hjeronimo  patrão  da  Capella  Ve. porás,  matinas,  e 

miíTa. 

Dia  de  todos  os  Sanélos  Vefporas  ,  matinas  ,  e  miífa. 
Dia  da  Comemoração  dos  defuntos  ,  matinas ,  e  miífa. 

. 

Fejlas  em  que  o  Thefonreiro  da  minha  Capella  diz  miffas  canta- 
das ,  e  capitula  as  Vefporas  ,  e  jn  atinas  cai  na  das. 

Dia  da  Circumcifhó  Vefperas,  e  matinas,  emiíTa. 
Dia  da  Purificação  a  miífa  fomente  primeiras  Vefporas  ,   e  ma- 

tinas. 
Dia  de  Sam  Bento  miífa  fomente. 

Dia  d"*  Anunciação  de  no  Ta  Senhora  Vefporas,  matinas,  e  miífa. 
Dia  da  Invenção  da  Crus  Vcfpora;? ,  matinas,  emiíTa. 
Dia  da  Afcenfaó  de  Chriílo  Vefporas,  matinas,  c  miífa. 

Dia 
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Dia  da  Trindade  Vcfporas  ,  matinas,  emiíTa, 
Dia  de  Santiago  miíTa  íbmente. 
Dia  da  Natividade  de  Noífa  Senhora  Vefporas  ,  matinas  ,  e  miíla. 
Dia  da  Conceição  de  noiia  Senhora  Vefporas  ,  matinas ,  e  miira. 
Dia  da  ExpecTaçaó  de  no  (Ta  Senhora  Vefporas  ,  matinas,  emifTa. 
Em  citas  feitas  dirá  o  Thezoureiro  de  minha  Capeila  as  miílas , 

deítribuiçaó  dirá  em  a  Capeila  o  Domajro  que  for  aquella  fomana  da 
deítribuiçaó. 

O  Dajaó  de  minha  Capeila  em  as  fuás  feitas  fempre  dirá  miífa 
em  a  dita  Capeila  ,  fe  eu  em  ella  ouvir  mifla  e  fe  eu  fora  deila  for  ou- 

vir mifla  cantada  dillaa  o  meu  Domajro. 

■  -ç\ 

Oficio  
do  Sobchantre. 

O  Subchantre  da  minha  Capeila  fera  fempre  o  Domajro  da  foma- 
na  próxima  paífada  ,  e  começara  fua  obrigaçam  por  Vefporas  do  Sába- 

do ,  e  acabara  por  noa  do  outro  Sábado  feguinte  ,  de  maneira  que  no 
mefmo  tempo  que  acabou  defer  Domajro,  começara  afer  Subchantre 
a  fomana  feguinte  ,  e  em  toda  a  fua  fomana  naô  faltara  em  a  Capeila 
e  fendolhe  necc^ario  faltar  por  indifpoíiçaô  ,  ou  ocupação  ,  ou  por 
comprir  algua  obrigação  ainda  que  feja  do  meu  ferviço  emeomendara 
a  fubchantraria  ao  outro  Capellaó ,  de  maneira  que  na  Capeila  e  go- 

verno da  Eítante  naó  aja  falta ,  e  avendo-a  perdera  todas  as  horas  em 
que  fifer  falta  o  dito  Subchantre.  R  si 

Terá  cuidado  o  Subchantre  da  minha  Capeila  todos  os  dias  de 
mandar  por  o  moço  da  Capeila  domajro  ,  concertar  a  eítante,  e  por 
em  ella  os  livros  que  forem  neceífarios  pêra  fe  refar ,  e  cantar  antes 
que  entrem  as  horas,  eregiítara  o  que  feouver  dedifer,  e  provera  tu- 

do de  modo  que  naõ  aja  falta ,  nem  fe  cometa  por  fua  culpa ,  ou  ne- 
glicencia,  e  avendo-a  perdera  todas  as  horas,  em  que  ouver  falta,  ou 
erro.  Q 

Em  os  dias  de  feitas  duplex  ,  ou  femiduplex  em  que  ade  aver 
dous  Subchantres ,  o  dito  Subchantre  fira  final  a  outro  Capellaó  do 
Choro  contrario  pêra  que  ajude  a  fubchantrear ,  e  qualquer  Capellaó 
que  o  dito  Subchantre  chamar  fera  obrigado  ao  ajudar ,  e  naó  o  que- 

rendo fafer ,  o  dito  Subchantre  o  fará  faber  ao  apontador,  e  elle  lhe 
porá  de  perda  hu  dia  entejro,  e  fendo  deofficio  que  naó  tiver  ganho 
o  fará  faber  o  dito  Subchantre  ao  Dajaó  ,  ou  prefidente  peia  que  man- 

de caítigar  ,  como  lhe  parecer. 
O  dito  Subchantre  ou  Subchantres  em  todas  as  horas  levantarão 

todas  as  antífonas  falvo  a  primeira  que  he  do  domajro  ,  hjmnos  ,  pfal- 
mos ,  c  verfos  cantados  ,  e  refados  e  emeomendaraó  as  lições  aos  Ca- 
pcllães  por  fuás  antiguidades  em  todas  as  matinas  cantadas  ,  c  refadas  , 
e  officios  cantados,  laivo  fe  ao  Dajaó  parecer  bem  ordenar  outra  cou- 
fa  ,  ecu  mandar  que  fefaça  doutro  modo,  porque  entaó  naó  fe  guar- 

dara 
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dará  a  ordem  dcfte  Eftatuto  ,  fenaó  o  que  eu  mandar ,  e  o  dito  Dajaó 
ordenar ,  e  cm  as  horas  menores  os  dous  Capellacs  mais  modernos  de 
cada  hum  dos  Choros  levantarão  as  antífonas  ,  everfos  das  ditas  ho- 

ras ,  c  cm  oíficio  dos  defuntos  quando  o  Choro  refar  delles. 
I  ho  Subchantre  tomara  fempre  companheiro  que  iaiba  o  que  de- 

ve fazer,  e  cantar,  e  fazendo  o  contrario  todo  o  erro  e  falta  que  acon- 
tecer por  falta  do  companheiro  ,  fera  a  conta  do  dito  Subchantre,  efe 

lhe  carregara  a  falta  a  elle  íò  ,  como  fe  elle  fo  a  cometeee  ,  e  naó  aven- 
do  em  o  Choro  contrario  peífoa  ,  que  tenha  vox  ,  e  fufficiencia  pêra 
o  ajudar ,  chamara  outro  Capellaó  doffeu  mefmo  Choro  ,  e  mudarfea 
o  que  for  menos  antiguo  pêra  o  outro  Choro,  e  eíta  ordem  guarda- 

ra o  dito  Subchantre  em  todas  ascoufas  cantadas. 

Todas  as  veies  que  o  Subchantre  faltar  na  Capella  em  afua  fo- 
mana  por  indifpofiílaó  ,  ou  ocupação  ,  ou  porque  tenha  alguã  obriga- 

ção no  altar,  indo  eu  ouvir  mifía  fora  da  minha  Capella,  o  dito  Sub- 
chantre emeomendara  a  fubchantraria  a  outro  Capellaó  de  maneira  que 

por  fua  atifencia  naó  aja  falta  na  Capella ,  e  avendo-a  perdera  as  horas 
em  que  ouver  faltas  ,  e  naó  querendo  algfí  Capellaó  emearregarfe  da 
dita  fubchantraria  ,  o  dito  Subchantre  o  tara  faber  ao  apontador  as 
peílbas  a  que  emeomendou  a  dita  fubchantria  e  fenaó  quiferaó  emear- 
regar  delia  ,  e  o  apontador  tirara  a  cada  hum  delles  mejo  dia  do  ga- 

nho ,  e  o  Dajaó  ou  preíidente  provera  de  quem  íirva  de  Subchantre  em 
a  dita  falta  :  fe  em  o  refar  ouver  alguã  duvida  ,  cu  embaraço  o  dito 
Subchantre  antes  que  fe  comece  a  refar ,  o  provei  a  de  modo  que  naó 
aja  erro  ,  nem  inquietação  no  Choro ,  e  fe  a  duvida  for  de  qualidade 
que  elle  fo  fenaó  poíla  determinar  faloa  faber  ao  Dajaó  ou  prefidente 
antes  de  entrarem  as  horas  ,  pêra  que  quietamente  ietome  aifento  em 
a  dita  duvida  ou  embaraço  e  fendo  tal  a  duvida  ,  que  na  refoluçaó  del- 

ia aja  dificuldade  ,  o  Dajaó  ou  preíidente  tomara  votos  de  todos  os  Ca- 
pellaes  de  como  fe  refará  ,  e  no  que  os  mais  fe  aíTentarcm  fe  fará  ,  e  o 
dito  Subchantre  terá  ifto  prevenido  de  modo  que  naó  aja  erro  ,  nem 
cfcandalo,  e  naó  o  fazendo  aíTi  fera  caítigado  cm  hum  dia  de  perda  do 
ganho  ,  e  o  apontador  terá  grande  advertência  cm  a  obfervancia  deíle 
Eftatuto. 

O  Subchantre  em  fua  fomana  dirá  todos  os  dias  a  feu  tempo  a 
calcnda  do  martirologio  cantada  ,  ou  a  encomendara  a  outro  ,  que  a 
diga  bem  ,  e  lem  erro,  nem  falta  e  avendo-a  fera  a  conta  do  dito  Sub- 

chantre ,  e  perdera  por  iífo  a  prima  do  Oíficio  divino,  e  a  calcnda  que 
fe  diz  Vefpora  do  natal  dirá  fempre  quem  eu  ordenar  e  o  Dajaó  man- 

dar ,  e  naó  o  Subchantre  que  for  aquella  fomana  ,  falvo  fe  eu  quifer, 
que  elle  a  diga  ,  c  naó  ordenar  outra  coufa. 

Em  asmirfas  cantadas  decanto  chaó  que  faó  as  ordinárias  da  âcC- 
tribuiçaó  o  Subchantre  antes  que  fe  comece  a  miíla  mandara  por  em  a 
Eílantc  os  livros  que  forem  neccíTarios ,  c  regiftara  amiíTa,  e  todas  as 
coutas  delia,  levara  o  compaço  e  levantara  o  intróito  echirios,  e  co- 

meçara primeiro  tudo  o  que  fe  ouver  de  cantar,  e  os  mais  Capellaés 
o  feguiraó  ,  e  faraó  o  que  lhes  elle  na  dita  Eílante  mandar,  o  que  lhe 
naó  obedecer  ,  o  apontador  lhe  tirara  a  miífa. 

Oficio 
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Oficio  de  Apontador. 

O  Apontador  da  minha  Capella  fera  fempre  o  que  for  elejto  a 
mais  votos ,  e  aprovado  por  mjm  ,  e  tomado  leu  juramento  conforme 
ao  Eftatuto  de  fua  eleição  fará  leu  officio  da  maneira  feguinte. 

Acentarlea  o  Apontador  no  Choro  em  lugar  que  bem  o  veja  to- 
do ,  e  donde  veja  bem  todos  os  Capellaes  fe  relàó ,  ou  cantaó ,  fefa- 

laó  ,  ou  eftam  em  boa  compofiçaó  ,  ou  como  naó  devem  ,  pêra  que 
delle  avife  a  cada  hum  como  convém  ,  e  a  quem  falar  ou  eftiver  mal 
compoíto  ,  ou  naó  cantar ,  nem  refar ,  fará  final  por  huã  vez  quieta , 
e  pacificamente  com  a  cabeça  ,  ou  pancada  branda  no  livro  ,  e  tornando 
a  reincidir  na  mefma  culpa  o  apontara  na  perda  da  hora :  e  naó  repre- 
hendera  de  palavra  a  nenhuã  peilba  ,  nem  no  mefmo  acto  ,  nem  de- 
pois  ,  nem  dirá  as  mefmas  peílbas  em  que  ouve  faltas  que  os  apontou 
ecom  muita  brandura  ,  corteíia  ,  e  modeftia  fará  leu  officio  muito  en- 
teiramente  ,  e  quando  algíí  Capellaó  for  contumas ,  emal  obediente  o 
fará  faber  ao  Dajaó  pêra  que  elle  o  reprehenda  e  caíligue  como  lhe 
parecer. 

O  Apontador  terá  muita  conta  com  oulhar  por  os  domajros  afii 
Capellaó  como  moço  da  Capella  Subchantre  ,  e  mais  officiais ,  e  me- 

ninos de  minha  Capella  fe  cumprem  bem  com  luas  obrigações  confor- 
me a  feus  regimentos  ,  e  os  que  fizerem  faltas  os  apontara  em  per- 
da das  horas  ,  em  que  as  fiferaó  ,  e  aos  ditos  ofnciais  ,  em  a  fcma- 

na  que  o  forem  naó  dará  dia  de  Eftatuto,  pedindolho,  fem  faber  del- 
le a  quem  deixa  emcomendada  fua  obrigação  ,  porque  naó  aja  falta , 

e  avendo-a  fempre  a  pena  fera  do  próprio  official  ,  cuja  era  a  obriga- 
ção. 

Faltando  Domajro  Capellaó  Diachono  ,  ou  Subdiachono  ,  ou 
Subchantre  em  fua  obrigação  ,  ou  por  occupaçaó  ,  ou  indiípoííiçaó , 
ou  por  qualquer  via  ,  ainda  que  feja  de  meu  ferviço  ,  e  naó  deixar  em- 

comendada a  outro  Capellaó  o  apontador  o  fará  faber  ao  Dajaó  ,  ou 
prefidente  pêra  que  mande  fuprir  adita  falta,  e  por  leu  mandado  da 
difiribuiçaó  do  aufente  acentara  o  apontador  oitenta  reis  ao  Capellaó 
que  a  dita  falta  fuprir. 

Em  os  dias  que  o  mifTal  manda  que  em  as  Igrejas  Collegiadas  aja 
duas  rniílas  ,  o  apontador  mandara  diíer  per  htí  Capellaó  a  miila  da 

prima  rafada  ,  e  mandara  ao  Thefoureiro  da  deíh-iòuiçaõ  que  a  pague 
ao  dito  Capellaó,  e  lhe  dará  feífenta  reis  por  a  dita  miífa. 

O  Apontador  terá  cuidado  de  apontar  todas  as  pcíToas  de  minha 
Capella  que  em  ella  vencem  deílribuiçaó  as  horas,  e  roiftà  conforme 
ao  eftatuto  que  trata  do  tempo  cm  que  fe  ganharão  ,  ou  perderão  as  di- 

tas lio  ias  ,  e  miíTa. 
O  Apontador  apontara  toda  a  pefiba  que  fe  fiair  do  Choro ,  em 

as  horas  ,  ou  miíTa  ,  fem  lhe  pedir  licença  por  inclinação  de  cabeça  :  e 
tirarlhea  a  hora  croque  fe  fair  ,  fem  adita  inclinação. 

O  dito  Apontador   apontara   todo   o  Capellaó   que  citando  no 
Choro  a  horas  ,  ou  miífa  falar  de  barrete  ou  de  cabeça  a  qualquer  pef- 

Xbm.  IV.  Eeee  íoa 
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foa  fecular  ,  ou  ecclefiaftica  que  eftiver  fora  do  Choro  ,  falvo  fe   for 
pcíToa  de  fora  da  terra  ,  ou  de  refpeito  ,  e  falar  ao  Choro. 

O  Apontador  fará  com  que  cada  hum  dos  Capellaes  as  horas  e 
mifTa  efte  em  feu  lugar  ,  conforme  a  fua  antiguidade ,  e  naó  eftando 
em  elle  o  aviíara  ,  por  huma  vez  que  tome  feu  lugar ,  e  nao  o  que- 

rendo fizer  ,  lhe  porá  de  perda  todas  as  horas  ,  em  que  eftiver  fora 
de  feu  lugar  ,  e  fe  algu  Capellaó  for  niffo  contumas  ,  o  dito  aponta- 

dor alem  da  perda  das  horas  ,  que  lhe  tirar  ,  o  fará  faber  ao  Dajaó  pê- 
ra que  o  caftigue  como  lhe  parecer ;  falvo  fe  o  dito  Capellaó  por  fal- 
ta de  vifta  no  feu  lugar  ,  pedir  licença  ao  apontador  pêra  fe  mudar , 

pêra  outro  lugar  mais  claro  ,  no  cabo  do  Choro  ,  onde  tenha  mais  vif- 
ta em  quanto  fe  refar. 

Dará  o  Apontador  licença  a  qualquer  Capellaó  eíhndofe  refan- 
do  as  horas  pêra  ir  fora  do  Choro ,  dar  algu  recado ,  ou  tomalo ,  ou 
falar  alguá  peífoa  que  releve  a  hu ,  ou  a  outro ,  e  poderfeha  deter  o 
efpaço  que  fe  refar  huã  das  horas  mais  breves ,  e  fazendo  mais  deten- 

ça o  mandara  avifar  que  fe  venha  ao  Choro ,  e  naó  vindo  perdera  as 
mais  horas. 

O  Apontador  apontara  todo  o  Capelão  que  no  Choro  eftiver 
fem  fobrepelis  ,  e  loba  ,  e  breviário  ,  ou  diurnal  na  maõ  em  perda  das 
horas  em  que  afti  eftiver;  e  a  toda  a  peftba  que  no  Choro  eftiver  com 
luvas  calçadas  nas  maôs  ,  fará  o  apontador  final  que  as  tirem  e  naó  o 
fazendo  lhe  tirara  todas  as  horas. 

O  Apontador  apontara  toda  a  peftba  que  naó  cantar  nem  refar 
fafendolhe  primeiro  final  que  ajude  a  feu  Cnoro ,  em  perda  de  todas 
as  horas  que  naó  cantar ,  nem  refar ,  falvo  fe  eftiver  rouquo  ,  ou  mal 
defpofto  ,  de  modo  que  confte  ao  dito  apontador  de  feu  empedimen- 
to. 

O  Apontador  guardara  com  os  doentes  o  eftatuto  que  delles  tra- 
ta ,  e  em  tudo  fe  conformara  com  elle. 

O  Apontador  dará  a  toda  a  peftba  que  na  minha  Capella  vencer 
dcftribuiçaó ,  fincoenta  dias  de  recreação,  e  eftatuto  por  todo  oanno, 
e  guardara  a  forma  do  Eftatuto  que  delles  trata. 

A  todo  o  Capelão  em  a  miíTa  cantada ,  ou  lições  cantadas  ,  ou 
refadas  flaEftante,  ou  Evangelhos  ouEpiftolas  cometer  erros,  ou  bar- 
barifmos  depois  de  avifado  huã  vez  por  o  Dajaó  ,  o  apontador  lhe  ti- 

rara o  ganho  das  horas  em  que  cometer  os  ditos  erros. 
O  Apontador  apontara  a  todo  Capelão  que  as  horas  menores, 

defuntos ,  fette  pfalmos  ,  e  graduais  ,  fe  fair  do  Choro  ,  ou  naó  quifer 
emtrar  cm  eilc  no  tempo  em  que  as  ditas  còufas  ferefaó  em  perda  das 
horas  do  officio  divino  ,  que  concorrerem  ,  c  fe  continuarão  com  as 
ditas  horas  menores  ;  falvo  fe  o  tal  Capelão  no  dito  tempo  for  dífer 
milfa  ,  ou  confefíarfe  aíli  ,  ou  a  outro  ,  ou  a  outra  alguã  neceílidade 
particular ,  ou  caula  baftante  ,  que  fatisfaça  ao  dito  apontador. 

O  Apontador  guardara  com  os  anojados ,  o  Eftatuto  que  delles 
trata  ,  e  cm  tudo  fe  comformara  com  elle. 

O  Apontador  apontara  com  muito  cuidado  todo  o  Capelão  que 
emmendar  no  Choro  outro  ah^um  no  cantado  3  ou  refado  ,  nem  ao 

Subchan- 



da  Cafa  T^çal  Tartugue^a.  587 

Subchantre  no  feu  officio  ,  e  guardara  o  Eftatuto  que  trata  deita  mate* 
ria. 

Em  a  ordem  de  os  Capellaes  diferem  fuás  miíTas  refadas  por  fuás 
antiguidades  guardara  o  Apontador  a  forma  do  Eftatuto  que  diíTo  tra- 

ta :  e  os  Capelães  que  nillb  naó  guardarem  a  ordem  leraõ  apontados 
em  perda  da  hora  em  que  cometerem  defordem. 

O  Apontador  apontara  em  perda  da  hora  todo  Capelão  que  du- 
rando as  horas  ,  e  mina  emtrar  ,  ou  fair  do  Choro  fem  fazer  inclinação 

a  Crus  do  altar  mor  com  o  juelho  no  chaó. 
Em  feitas  de  matinas  cantadas  o  Apontador  apontara  todo  Ca- 
pelão que  a  hora  que  ellas  fe  ouverem  de  difer  cantadas  fe  for  da  Ca- 

pela ,  e  naó  quifer  eítar  a  ellas  em  perda  das  mefmas  matinas ,  e  em 
mais  três  dias  dos  ganhados,  eefcufandofe  por  mal  defpoíto  deindií- 
pofliçaó  que  nomeimo  tempo  lhe  fobrevejo  ,  o  dia  feguinte  naó  fahi- 
ra  de  cafa ,  ou  perdera  os  ditos  três  dias ,  e  as  ditas  matinas ,  falvo  fe 
tiver  ocupação  ,  ou  negocio  que  fatisfaça  ao  Dajaó  ,  ou  prefídente  ,  e 
o  mefmo  fe  entendera  em  os  moços  da  Capella. 

Abara,  porque  EIRey  concede  aos Capellaens ,  epejfoas  do fgrviqo 

da  Capella  Ducal  deVilla-V içoja  ,  açougue  de  carne,  e  peixe. 
Original  efiã  no  Cartório  da  Cajá  de  Bragança ,  onde 

o  copiey. 

17^  U  EIRey  fhço  faber  aos  que  eíle  alvará  virem  ,  que  o  Dejaô  ̂ Nuix).  2  K  Q* 

i/r  Capella  do  Duque  de  Bragança  meu  muito  amado,  e  prezado  íb-  .  *  a 
brinho  ,  e  os  Cappellaes  ,  Cantores,  Collegíaes ,  moços  da  dita  Csp-  ̂ n*  l"2>' 
pella  ,  e  mais  Clérigos  moradores  na  Villa  de  Villa-Viçofa  ,  me  fizeraó 
petição  dizendo  nella  que  por  elles  ferem  muitos  em  cantidade  a  ref- 
peito  da  dita  Villa,  lhes  ficava  fendo  grande  incomodidade,  pedirem 
carne ,  e  peixe  ,  pêra  feu  mantimento  ,  no  Açougue  do  povo  ,  fendo 
aily  que  em  todas  as  Cidades  ,  e  Viilas  deite  Reyno  em  que  ha  Igre- 

jas Catredacs  ,  ou  Colegiadas  ,  tem  açougue  ceparado  do  do  povo  ,  e 
me  pediaó  avendo  a  iíto  refpeito  ,  e  por  fe  evitarem  inconvenientes , 
que  muitas  vezes  fucede  aver,  com  os  Ecclcíiaíticos ,  na  repartição  do 
açougue  ,  lhes  fizeíle  mercê  mandarlhes  paliar  provifaó  ,  peia  elíes  po- 

derem ter  açougue  de  carne,  e  peixe,  apartado  do  do  povo,  e  mar- 
chante ,  eregataó  obrigado  ,  pêra  lhes  dar  carne  ,  e  peixe  ,  por  todo  o 

difcurfo  do  anno  ,  e  vendo  a  informação  ,  que  do  conteúdo  na  dita 
petição  mandei  tomar  pcllo  Provedor  da  Comarca  da  Cidade  de  Évo- 

ra ,  o  qual  ouvio  os  ofíiciaes  da  Camará  da  dita  Villa  de  Villa  Viçofa  , 
que  naó  tem  duvida  a  fe  conceder  o  que  nella  fepcde,  nem  o  Duque 
com  quem  cornonicou  a  dita  petição.  Ey  por  bem  de  conceder  aos 
fupplicantcs ,  que  elles  poííaó  ter  Açougue  apartado  fobre  fy  ,  e  car- 

niceiro que  neile  lhes  corte  a  carne  de  que  tiverem  neceííidade,  pcllos 

próprios  preços  perque  fe  cortar  no  Açougue  do  povo.  E  com  declara- 
ção que  os  carniceiros,  que  tiverem  vaó  primeiro  conforme  a  dita  Lcy, 

fazer  fuás  obrigações  ,  na  Camará  da  dita  Villa  ,  e  que  poííaó  ter  hum 
Tom.  IV.  Eeceii  rega* 
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regataó  obrigado  pêra  lhes  dar  o  peixe  de  que  tiverem  neceflidade.  E 
mando  a  todas  asjuftiças,  officiaes ,  e  peíToas  ,  a  que  o  conhecimento 
deite  pertencer  ,  que  o  cumpraó  ,  e  guardem  como  nelle  fe  contem 
que  vallcra  pofto  que  o  effeito  delle  haja  de  durar  mais  de  hum  anno 
fem  embargo  da  Ordenação  do  livro  2.  titulo  40.  que  o  contrario  dif- 
poem.  Joaó  Feo  o  fez  em  Lisboa  a  vinte  oito  de  Julho  de  mil  feif- 
centos  e  vinte  e  três.    Duarte  Corrêa  de  Soufa  o  fez  efcrever. 

REY. 

Condições  com  que  o  Duque  D.  Theoàojlo  II.  fundou  a  Cafa  Pro* 

fejja  da  Companhia  de  Jejii  em  V  illa-V  içoja  da  invocação  de 
S.  ]oao  Euangelijla. 

Num.  2  60.  T|í?m  Ihcod?f10  fegundo  defte  nome  Duque  de  Bragança     e  de JL>^  Barceílos ,  Marques  de  Villa  Viçofa  ,  Conde  d  Ourem  ,  Conde 
An.  1604,      de  Arrayolos  ,  Conde  de  Penafiel ,  Conde  de  Neiva  ,  Senhor  de  Mon- 

forte, e  de  Montalegre  ,  Senhor  de  Villa  de  Conde,  Condeftrabre  dei- 
tes Reinos  ,  e  Senhorios  de  Portugal  &c.    Por  a  muita  grande  deva- 

çaó  que  tem  a  Companhia  de  Jeíu  lhe  começou  a  fundar  huã  Cafa 
profeífa  da  invocação  de  S.  Joaõ  Evangelifta  dentro  em  Villa  Viçofa  , 
aonde  Sua  Excellencia  tem  fua  Cafa  pêra  que  pelo  tempo  em  diante 
refidaõ  nclla  ate  vinte  quatro  peífoas  da  Companhia  ,  e  mais  naó.    E 
por  ordem  do  Padre  Prepoíito  Provincial  da  Província  de  Portugal  ef- 
taõ  ja  ha  mais  de  dous  annos  na  dita  Villa  em  huas  cafas  que  pêra  iífo 
fe  comprarão  por  ordem  de  Sua  Excellencia  no  mefmo  íitio  em  que  fe 
hade  fazer  a  Cafa  de  novo  féis  Padres  ,  e  cinco  Irmãos  ,  e  fe  foítentaó 
com  efmolas  ordinárias  de  Sua  Excellencia  ,  e  com  as  do  povo  da  dita 
Villa,  e  lugares  vezinhos  exercitando  nella  ,  e  nelles  feus  minifterios 
com  grande  fatisfaçaó  de  Sua  Excellencia,  e  muito  proveito,  e  edifi- 

cação de  todos.     E  porque  Sua  Excellencia  deíeja  de  paífar  adiante  na 
fundação  na  dita  Caía  ate  a  por  em  fua  prefeiçaó  ,   e  o  queria  fazer 
com  particular  ,  e  exprcíTa  authoridade  do  Revercndiífimo  Padre  Pre- 

poíito geral  da  Companhia  ,  e  que  Sua  Paternidade  Revcrendiflima  ap- 
provaíTe ,  eadmittiífe  adita  fundação,  e  deífe  a  ella  {qu  confentimen- 
to  conforme  ao  intento  que  Sua  Excellencia  teve  quando  fe  moveo  a 
fundar  a  dita  Cafa  ,  mandou  fazer  diífo  efta  declaração  pera  que  o  Re- 
vcrendiíHmo  Padre  Geral  folgue  (como  Sua  Excellencia  o  efpcra )  de 
lhe  fazer  niílo  toda  graça  ,  c  favor  ,  declarando  por  fua  Carta  patente 
na  forma  em  que  o  pode  ,  e  deve  fazer  que  elle  ,  c  a  Companhia  acei- 

tai) a  Sua  Excellencia  por  fundador  da  dita  Cafa  profeífa  pera  que  aja 
nella  ate  os  ditos  vinte  c  quatro  da  Companhia  emais  naó  ;  e  declaran- 

do mais  que  hc  contente  que  Sua  Excellencia  ,  e  todos  os  Duques  de 
Bragança  feus  fuecefíbres  participem  pera  fempre  de  todos  os  fuffra- 
gios ,  orações,  e  facriíicios,  e de quaciquer  outras  boas  obras  que  na 
Companhia  fe  fazem  ,  e  fizerem  por  todos  os  Padres  ,  e  Inr.aós  delia  , 
c  pera  que  gozem  de  todas  as  graças ,  previlegios  ?  prerrogativas  ,  e 

favo- 
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favores,  que  por  as  Conílituiçoés ,  e  Congregações  geraes,  eporquaef- 
quer  outros  decretos  da  mefma  Companhia ,  ou  por  quaefquer  letras 
appollollicas  fe  concederão  ,  e  pellos  tempos  em  diante  fe  concederem 
aos  fundadores  das  Calas  profellas  da  mefma  Companhia. 

E  que  declara  que  he  contente  que  fique  refervada  a  Sua  Excel- 
lencia ,  e  aos  Duques  léus  íucceílbres  a  Capella  mor  da  Igreja  que  ago- 

ra ha  e  da  que  de  novo  fe  hade  fazer  na  dita  Caía  pêra  que  em  ne- 
nhum tempo  lepoíTa  nellas  dar  fepultura  a  peífoa  alguá ,  lem  fua  ex- 

preflà  licença  ,  e  pêra  fe  dar  a  quem  elles  quiferem. 
E  que  em  nenhum  tempo  poderá  a  Companhia  largar  a  dita  Ca- 

fa profeíía  ,  antes  dará  pêra  fempre  os  Padres  ,  e  Irmãos  que  forem 
necelfarios  pêra  fe  confervar ,  e  nella  fe  exercitarem  os  minifterios  da 
Companhia,  eque  fempre  fará  pêra  o  mefmo  eífeito  tudo  ornais  que 
for  neceífario  comforme  ao  que  ordenaó  as  Conílituiçoés  delia  nas  Ca- 
fas  profeíTas. 

E  que  em  nenhum  tempo  poderá  a  Companhia  fazer  Collegio 
da  dita  Cafa  profeíTa  fenaó  for  com  expreíTo  confentimento  de  Sua 
Excellencia  ,  ou  dos  Duques  feus  foceífores  dado  por  fua  Carta  paten- 
te. 

E  que  contra  eftas  coufas  fenaó  impetrarão  letras  Appoftolicas 
por  parte  da  Companhia  antes  fe  poderão  impetrar  pella  do  Duque,  e 
de  feus  íbceíTores  em  comfirmaçaõ  delia  os  que  lhes  parecer  por  ferem 
todas  mui  comformes  ao  fpirito ,  e  inílituto  da  Companhia,  e  por- o 
Duque  naõ  pretender  com  ellas  mais  que  o  bem  delia  ,eo  major  fer- 
viço  deDeos  noíTo  Senhor. 

E  que  declara  mais  que  fe  pelo  tempo  em  diante  a  Companhia 
por  alguã  via  deixa/Te  de  feito  a  dita  Cafa  profeífa  ,  ella  ficara  toda , 
e  o  feu  íitio  livremente  ao  Duque  ,  ou  a  feus  íucceílbres  pêra  que  fa- 
çaó  de  tudo  o  que  quiferem  ,  e  lhes  aprouver ,  como  he  comforme  ao 
que  difpoem  ,  as  próprias  Conílituiçoes  da  mefma  Companhia  ,  e  que 
o  mefmo  poderão  fazer  em  cafo  que  a  Companhia  fem  feu  expreífo 
confentimento  mudaífe  a  dita  Cafa  profeíTa  em  Collegio.  E  por  efta 
fer  a  vontade ,  e  defejo  de  Sua  Excellencia  ,  me  mandou  que  fizeífe  de 
tudo  eíle  papel ,  e  aíIinaíTe  como  aííinei  duas  copias  delle ,  que  entre- 
gei  ao  Padre  Doutor  Pêro  de  Novaes  Prepofito  da  dita  Caia  de  Saõ 
Joaõ  Evangeliíla  pêra  as  enviar  ao  Padre  Prepofito  Geral  da  Compa- 

nhia ,  e  o  dito  Padre  Doutor  Pêro  de  Novaes ,  e  eu  aílinamos  eíle  pa- 
pel por  mandado  de  Sua  Excellencia  pêra  confiar  fempre  por  elle  do 

que  fe  conthem  nas  ditas  duas  copias  a  (finadas  por  mim  Affonfo  de 
Lucena  ,  que  he  o  mefmo  que  neíle  fe  diz.  Em  Villa  Viçofa  a  20  de 
Março  de  604. 

Aífonfo  de  Lucena, 

Patente 
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Patente  da  aceitação  da  dita  Cafa  para  Jlcar  do  Padroado 
da  Cajá  de  Bragança, 

CLAUDIUS  AQUAVIVA,  SOCÍETATIS  JESU, 

Pra^pofitus  Generalis. 

Num.  2.6 1*  £~*  Ariífimo  Fratri  in  Chrifto  António  Mafcareniíe  nunc,  &  protem- \^jf  pore  exiítenti  Societatis  noftrae  in  Província  Luíitaniae  Provincia- 
Au.  1Ó04.  jj  faiutem  in  eo ,  qui  cft  vera  íalus.  Cum  Excellentiífimus  D.  Theo- 

doíius  íecundus  Bragantiae  Dux  ,  poft  Collegium  Bragantinum  magna 
ex  parte  ab  ExcellentiíTimo  ejus  Proavo  D.  Theodofio  primo  glcriofse 
memorias  ereclum  ,  denuo  Domum  Proferiam  íub  invocatione  Sancti 

Joannis  Euangeliftx  in  Oppido  Villaviçoía  ,  in  qua  jam  plures  ex  nof- 
tris  commorantur  ,  ac  Societatis  minifteria  ,  Domino  benedicente  ,  fru- 
cluoíe  exercent  \  fundare  decreverit :  nofque  eundem  Excellentiílimum 
Dominam  Ducem  Theodofium  in  ejufdcm  Domus  Fundatorem  accep- 
taverimus ,  prout  inalijs  noíhis  patentibus  literis  declarayimus.  Con- 
íidcrantibus  vero  tanti  Principis  in  noftram  Societatem  óptima  meri- 
ta  ,  &  Angularem  beneficentiam  ,  majorumque  íiiorum  regum  Luíita- 
norum  fcliciter  memorias  erga  nos  munificentiam  ,  ac  liberalitatem  *, 
deíiderantibufque  quantum  in  nobis  erit  ,  aliquam  pro  tot  benerkijs 
coliatis  grati  animi  íignifícationem  Excellentiílimo  Domino  exhibere; 
viíum  eft  (quamvis  ex  Conftitutionibus ,  acDecretis,  íblis  Collegio- 
rum  Fundatoribus  candeia  offêratur  )  difpenfare  ,  prout  difpeniàmus, 
ut  Excellentiílimo  D.  Duci  Theodofio  Fundatori ,  &ipfius  fucccífori- 
bus  eadem  candeia  iníignum  gratitudinis  perpetuo  offêratur,  Inluper 
quia  idem  Excellentiífimus  Dominus  nobis  aliqua  fignifieari  fccit , 
circa  qua;  declarationem  aliquam  a  nobis  adhiberi  deíiderat  ,  placutt 
ea  ita  in  pcrpetuum  declarare.  Primum  nos  ,  iuccellbresque  noftros 
práefatáffl  Domum  Sancli  Joannis  Evangeliíbe ,  Deo  propitio,  femper 
confervaturos ,  ac  rctenturos  ,  &  íi  aliqua  juíta  de  cauía  ( quod.  non 
fpcramus)  Societas  ipfa  aliquando  eandem  diflblvendam  judicaverit, 
Domum  ipfam  nobis  traditam  ExceUentiffimo  Domino  ,  aut  íucceílb- 
fibus  ipfius  rclinquendam.  Deindc  majus  facellum  tam  Eccleíia;  prís- 
diéhe  Domus  ,  quíc  nunc  eft ,  quam  ejus  qua:  de  novo  eíl  seiiirkan- 
da,  diclo  Excellentiílimo  D.  Duci  proíe,  fuisque  in  íepulturam  attri- 
buimus,  in  quo  neminem  alium  íepelliri  volumus ,  nifi  quem  ipfe ,  vel 
ExccllcntiíTimi  Duces ,  ejus  fueceiíbres  maluerint.  Cum  vero  Colle- 
giorum  Scholarumque  multiplicitas  ifti  Província;  valde  onerofa  íit  pa- 

ri modo  ftatuimus,  acomnino  prohibemus  hujus  Domus  inCollegiura 
converííonem  ,  &  ere&ionem  ;  &  íi  ratio  aliquando  aliud  fuadeat  ,  id 
non  niíi  de  ejufdem  Exccllentiííimi  Ducis  ,  &  iiicceflorum  ejus  volun- 
tutc  ,  &  approbatione  nllo  tempore  fieri  poíTe  volumus.  Demum  qui 
praia  ta  Província  ob  miífiones  prarcipue  tranfmarinas  graviflímis  pre- 
mitur  oneribus  ,  volumus  ,  nc  in  dicia  Domo  plures  quam  viginti  qua- 
tuor  ex  noíhis  commorentur  ,   hunc  cnim  numerum  domefticae  difei- 

plinas 
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plinre  confervanda? ,  excolendasque  Tranftaganse  Províncias  fatis  futu- 

ram arbitramur.  Qiiíe  omnia  perprefentes  tibi  notificari ,  eaque  in  li- 
bram noítrarum  ordinationum  ejufdem  Provincise  referri ,  &  a  te ,  fuc- 

celforibusque  tuis  inviolabiter  obíervari  volumus ,  ac  mandamus.  Da- 
tum  Roma;  xxxi  Maij  1604. 

Claudius  Aquaviva. 
Ber.  deAngelis  Secret. 

Certifico  eu  António  Mafcarenhas  Provincial  da  Companhia  de 
Jezus  neíla  Província  de  Portugal  ,  que  a  patente  acima  eícrita  fica 
tresladada  ,  e  regiftada  no  livro  das  Obediências  perpetuas  de  noíTo  Re- 

verendo Padre  Geral  Cláudio  Aquaviva ;  em  teílemunho  do  qual  aííi- 
nei  eíla ,  que  vay  fellada  com  o  fello  do  meu  ofiicio  ,  feita  no  noíío 
Collegio  do  Efpirito  Santo  deE¥ora  aos  vinte  eoito  de  Julho  de  mil 
feiícentos  e  quatro. 

António  Mafcarenhas. 

Breve  do  Papa  Clemente  VIII.  a  inflancia  do  Duque  D.  Theodofto 

II.  em  que  lhe  concedeo faculdade  de  je  poderem  acabar  os  Offi- 
cios  Divinos  da /emana  Santa  de  noite,  principiando-Je  de  dia  ,  na 
Jlta  Cavei  la  ,Jèm  que  por  ejla  caufa  o  dito  Senhor ,  nem  os  Mi* 
ni/íros  da  dita  Capelia  incorrejjem  na  excommunhao ,  que  porjèu 
mandado  e flava  pojla  pelos  Ordinários.  Original,  que  copiey  do 
Cartório  da  dita  Ca/a. 

CLEMENS  PAPA  VIU. 

Dllecte  fili  Nobilis  Vir  falutem  ,   &  apoítolicam  benedictionem.  VTnrn    -  g  - 
Nobilitatis  tuíe  mentis  inducimur  ,  ut  honeftis  votis  tuis  quan- ^ 

tum  cum  Domino  poíTumus  ,  libenter  annuamus.    Tuo  íiquidem  no-      An.  1604, 
mine  nuper  nobis  expoíitum  fuit  ,  quod  cum  in  Capelia  tua ,  quar:  ab 
Ordinarij  jurifdiótione  exempta  exiftit  ,  divina  ofíicia  Matutina  Hcb- 
domadse  majoris  ,  que  fub  Vefperas  celebrantur,  licet  ante  noclem  in- 
cipiantur  ,  nihilominus  non  poíTint  ante  noclem  terminari ,  nifi  nimis 
celeri  cantu  decantentur ,  &  cum  nuper  locorum  Ordinarij  in  Regnis 
Portugallice  ,  &  Algarbiorum  de  mandato  noftro  ,  fub  poena  excom- 
municationis  ordinaverint  ,   ut  hujufmodi  officia  hebdomnds  majoris 
de  die  incipiantur ,  &  de  die  terminentur ,  Tu  pro  tua  fpirituali  con- 
lblatione ,  necnon  Cantorum  ,  &  aliorum  in  dicía  Capelia  officijs  pre- 
diclis  intcreífentium  confcientiae  fccuritati  ,  Tibi  per  nos  benigne  in- 
dulgeri  deíideràs  ,  ut  ,  etiamíi  officia  predi&a  in  tua  Capelia  de  die 
non  terminentur ,  illi ,  Tuque  nullam  proptcrcà  ccníuiam  ,  aut  pcc- 

nam 
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nam  eccleílafticam  incurratis.  Nos  igitur  Nobilitati  tuse  fpecialem  gra- 
tiam  facere  volentes ,  tuis  in  hac  parte  fupplicationibus  inclinati ;  Ti- 
b\ ,  ut  tam  Cantores  Capellas  tuas  ,  quam  tu ,  &  alij  quicunque  offi- 
cijs  prediótis  in  dicla  Capella  tua  intereíTentes  ,  licet  predi&a  ofiicia 
de  die  non  terminentur  nullam  tamen  ceníuram  ,  aut  poenam  eccleíi- 

afticam incurratis ,  aucloritate  apoftolica  ,  tenore  prefentium  indulge- 
mus.  Non  obítantibus  premiílis  ,  ac  conftitutionibus  ,  &  ordinationi- 
bus  apoftolicis  ,  casterisque  contrarijs  quibufcunque.  Datum  Roma? 
apud  Sanctum  Petrum  fub  Annulo  Pifcatoris ,  die  x.  Martij  M.  DC.  iiij. 
Pontiíicatus  noítri  Anno  Decimo  tertio. 

M.  Veílicus  Barbianus. 

Patente  de  Fr.  Luiz  da  RefurreiçaÕ  ,  Provincial  da  Ordem  de  S, 

Paulo  primeiro  Ermitad ,  porque  declarou  por  Protector  dejua 

Religião  ao  Duque  D.  Theodqfio  II.     Original  e/lá  no 
Cartório  da  Sereni/Jimâ  Ca/à  de  Bragança ,  onde 

o  copiey. 

Nuill.  7.6  2.  T7  Rei  Luis  da  Pvefurreiçaó  Provincial  da  Ordem  donoíTo  Padre  Saó 
*         ,  JL    Paulo  primeiro  ermitão,  Frei  Gaípar  de  Saó  Tiago,  Frei  Manoel 

n'  ió     "     de  Saó  Paulo,  frei  Hieronimo  do  Salvador  ,  frei  Criftovaó  da  Cruz, 
Diífinidores  &c.     Fazemos  íaber  a  todos  os  noíTos  Religiofos  que  o 
Exccllentiííimo  Principc  D.  Theodoíio  fegundo  Duque  de  Bragança, 
herdando  com  o  real  langue  de  léus  avós  a  devaçaó  que  tiveraõ  a  noífa 
íagrada  Religiam  ,  a  tem  tomado  fub  fua  protecção ,  e  como  protector 
que  he  feu  lhe  acode  a  todas  as  neceííidades ,  pello  que  nos  conhecen- 

do a  grande  obrigaçam  em  que  eftamos  ao  dito  Senhor  ,  pêra  lermos 
gratos  as  muitas  mercês  que  delle  temos  recebido  e  fempre  recebemos, 
emcomendamos ,  e  mandamos  a  todos  os  nollòs  Religiozos  tenhaó  mui- 

to particular  cuidado  de  o  encomendar  a  Deos ,  e  ordenamos  que  da- 
qui em  diante  nos  Capitulos  gerais  e  provinciais ,  a  miíla  do  fegundo 

dia  do  Capitulo  féja  oírerecida  por  vida  e  faude  de  Sua  Excellencia  e 
de  feu  real  eftado  ,  e  que  aíll  nefla  .miífa  como  nas  mais  per  annum  con- 

ventuais dos  nolfos  Moíleiros  que  eftaó  em  luas  terras  ,  e  nos  Capitu- 
los que   cada  fomana  fazem  os  prelados  em  toda  a  noíla  Ordem  ,  de- 

pois de  íe  nomear  o  Summo  Pontífice  ,  e  Sua  Mageíhde  ,  fe  nomee  a 
real  peífoa  do  dito  Senhor  com  eftas  palavras :  Et  Ducem  protecJorem 
cutn  prole  fua.     Alem  diífo  cómonicamos  ao  dito  Senhor  a  participa- 

ção de  todos  os  fuífragios  e  obras  pias  e  meritórias  que  noífo  Senhor 

as  mais  obras  que  a  Deos  noífo  Senhor  forem  aceitas.  E  mandamos 
que  efta  lembrança  fe  efereva  no  livro  das  Ordenações  da  Ordem  ,  c 
fe  tenha  por  huma  delias.     Dada  cm  Capitulo  geral  no  Convento  de 

Santo 
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Santo  Antam  em  Vai  da  InfFanta  fob  noflbs  finaes  ,  e  fello  da  Ordem 
aos  cinco  de  Junho  de  1610  annos. 

Frei  Luis  da  Refurreiçaõ  Provincial. 

Frej  Gafpar  de  Santiago.  Fr.  Manoel  de  S.  Paulo. 

Fr.  Jeronymo  do  Salvador.  Fr.  Criítovaó  da  Crux. 

Copia  do  recado ,  que  o  Duque  de  Bragança  D.  Theodofio  II.  man» 
aou  a  ElRey  Dom  Filippe  IV.  por  Ignacio  do  Rego ,  feu 

Moço  da  Guarda  Roupa. 

O  Duque  me  mandou  com  efta  Carta  a  V.  Mageftade  tendo  por  cer-f^uj^J.  2  6/~, 
to  que  por  lhe  fazer  mercê  a  vera  V.  Mageftade  ,  e  que  naó  con-  8 

fentira  que  fe  lhe  faça  taô  grande  aggravo  como  feria  tirarfelhe  o  que 
tiveraó  feus  anteceííores  defpois  que  aquella  Cafa  o  he,  e  procederíe 
liimariamente  contra  a  poíTe  que  tem  de  duzentos  annos  ,  e  que  fejaó 
delias  Juizes  os  Dezembargadores  do  Paço  mal  afectos  a  fuás  coufas , 
e  os  mefmos  que  moverão  eftas  duvidas  paííàndo  pella  patente  que  o 
Duque  tem  delRey  D.  Manoel  feu  Bifavo  porque  fe  limita  ,  e  declara 
a  ordenação  das  Rajnhas  ,  e  Iffantes  em  que  elles  fe  fundão  ,  e  por  a 
fentença  que  fe  deu  em  tempo  delRey  D.  Sebaftiaó  porque  o  Duque 
Dom  joaó  foi  confervado  na  mefma  poíTe  ,  e  pello  alfento  que  pou- 

cos mefes  há  fe  tomou  no  Confelho  de  Portugal  ,  que  refide  nefta 
Corte  pello  qual  V.  Mageftade  ouve  por  bem  que  o  Duque  fe  confer- 
valfe  na  mefma  poíTe  ,  e  por  a  demanda  eftar  perpetuada  pello  Procu- 

rador de  V.  Mageftade  que  deu  o  libello  contra  elle :  todas  eftas  cou- 
fas Senhor  naó  faó  de  fazenda  ,  nem  de  utilidade  de  confideraçaó  que 

fe  poíTa  pretender :  faó  fomente  de  refpeito  ,  e  favor  com  que  os  Reys 
de  Portugal  fempre  tratarão  aquella  Cafa  ,  e  os  Senhores  que  delia  fo- 

rno :  feja  V.  Mageftade  fervido  que  lhe  naó  faltem  em  feu  tempo  em 
que  o  Duque  per  os  ferviços  ,  e  caufas  que  aponta  em  fua  Carta  po- 

derá pretender  ,  e  eiperar  de  V.  Mageftade  muitos  grandes  ,  e  diftèren- 
tes  coufas. 

Sentença  ApoftoUca  de  prece jfo  pajfadã  em  nome  de  Alexandre  Caf- 
trecani ,  Bijpo  de  Nicajlro ,  e  Co  Heitor  Geral  Apofloiico  nejies 

R  eynos ,  a  favor  dos  SereniJJimos  Duque  ,  e  Duqueza  de  Bragcn» 
ça ,  em  queje  lhe  concedeo  licença  para  terem  najua  Capella  Du- 

cal de  V illa-V iço/a  ao  Samijfimo  Sacramento  na  forma  do  Breve 
do  Papa  Urbano  VIII.  He  Original ,  e  ejlâ  no  dito  Cartório, 
onde  o  copiey. 

Lexandre  Caftracani  por  merce  de  Deos  e  da  Saneia  See  Apofto  -  Mum.  2  6  J. 
liça  Bifpo  deNicaftro  e  Colleclor  geral  Apoftolico  de  Sua  San-      Ari.  \6\6. 

Tom.  IV.  Ffff  ftidadc 
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cridade  com  poderes  de  Núncio  neftes  Reynos  e  Senhorios  de  Portu- 

gal &c.     A  todos  os  Reverendos  Proviíbres  e  Vigários  geraes  Corre- 
gedores Provedores  Ouvidores  Juizes  e  juftiças  e  mais  officiaes  e  pef- 

fcas  aíli  Eccleíiafticas  como  feculares  deites  ditos  Reynos  e  Senhorios 
de  Portugal ,  aquelles  a  quem  e  aos  quais  eíla  noíTa  e  mais  verdadeyra- 
mente  Apoítolica  Carta  de  fentença  do  procedo  em  forma  for  aprezen- 
tada  faude  e  paz  pêra  fempre  em  Jefu  Chrifto  noífo  Senhor  que  de 
todos  he  verdadeiro  remédio  e  falvaçaó  fazemos  faber  que  por  parte 
dos  ExcellentiíTimos  Senhores  Duque  e  Duqueza  de  Bargança  me  foi 
aprezentado  hum  Breve  Apoftolico  paíTado  na  Corte  de  Roma  pella 

"Sanfridade  do  Papa  Urbano  OcTravo  noflb  Senhor  hora  na  igreja  de 
Deos  preíidente  eferito  em  purgaminho  de  lingoa  latina  e  fellada  com 
feu  fello  jub  Anmão  Pifcatoris  com  o  qual  fomos  requerido  com  mui- 

ta inftancia  por  parte  dos  ditos  impetrantes  a  affeitaífemos  e  nos  pro- 
nunciaíTemos  por  Juiz  executor  delegado  Apoftolico  ,  e  prometeremos 
de  o  dar  em  todo  e  por  todo  a  fua  devida  execuíTam  e  eífeito  fegundo 
feu  theor,  e  forma  o  qual  Breve  fendo  vifto  por  Nos  e  pollo  achar- 

mos fer  taõ  inteiro  nam  viciado  nem  chancellado  antes  carecente  de 

todo  o  vicio  e  fofpeiçam  fegundo  feu  theor  e  forma  nos  como  filho 
obediente  aos  mandados  Apoftolicos  o  aíTeitamos  e  nos  pronunciamos 
porjuis  executor  delegado  Apoftolico  e  prometemos  de  o  dar  em  todo 
e  por  todo  a  fua  devida  execuíTam  e  effeito  do  que  mandamos  fazer  au- 

to de  aceitação  eaelle  ajuntar  o  dito  Breve  do  qual  o  treslado  âe  ver- 
bo adverbum  he  o  feguintez^   A*  tergo  ÊJ  Dileclo  filio  jurium  &  fpo- 

liorum  Camâra  noftra  Apoftolicse  in  Portugallise  &  Algarbiorum  Reg- 
nis  debitorum  Collectori  generali.     Urbanus  Papa  Ocíavus.     Dilecle 
íili  falutem  &  Apoftolicam  benedictionem.     Cura  íicut  nomine  dilccli 
filij  nobilis  viri  Ducis  ac  Dilecfoe  in  Chrifto  filiai  nobilis  mulieris  Du- 
cíÔíe  Bragantiíe  conjugum  nobis  nuper  expofitum  fuit  ipíi  ad  augen- 
dam  Chrifti  fideliuni  devotionem  in  infigni  Eccleíia  quíe  ut  aíTeritur 

eorum  Palatio  adiacet    &  cui  dignitates  &  Capellani*  numero  trigin- 
ta  duo  &  amplius  inferviunt  Sandiffimum  Euchariftiae  Sacramentum 
aíervari  poíTe  defiderent  nos  pijs  eorum  votis  quantum  cum  Domino 
poíriímus  benigne  annuere  eosque  fpecialibus  favoribus  &  gratijs   pro- 
fequi  volentes  ,  8c  a  quibufvis  excomunicationis  fufpenfionis  &  inter- 
«licri  alijsque  Ecclefíafticis  fententijs  cenfuris  &  poenis  à  jure   vcl  ab 
homine  quavis  occafione  vel  caufa  latis  íi  quibus  quomodolibet  inno- 
dati  exiftunt  ad  effeclum  praefentium  dumtaxat  confequendum  earuni 
ferie  abfolventes    &  abfolutas   fore   cenfentes  fupplicationibus   eorum 
nomine  nobis  fuper  hoc  humiliter  porreclis  inclinati   tibi  per  prefen- 
tes  committimus  &  mandamus ,  ut  veris  exiftentibus  narratis  Duci  & 

DuciíTae  praídiclis  quod  in  pra:dic~la  Ecclcíia  diclum  SancliíTimum  Eu- chariftias  Sacramentum  in  pofterum  debitis  tamen  cum  honore  &  reve- 
rentia  affervari ,  &  retineri  libere  &  licite  poílint  &  valeant  au&oritate 
noftra  Apoftolica  concedas  ,  &  indulgcas.     Non  obftantibus  apoíloli- 
cis ,  ac  univerfalibus  provincialibusque  &  Synodalibus  Conciliis  editis 
general  ibus  ,   fpecialibus   Conftitutionibus  ,   &  Ordinationibus    caite- 
risque  contrarijs  quibufeunque.    Datuni  Roma;  apud  Sanctum  Petrum 

fub 
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lub  Annulo  Pifcatoris  die  vigeífima  Februarij  Millefímo  fexcenteílmo 
trigefimo  fexto  Pontifícatus  noftri  Anno  decimo  tertio.  ts  M.  A.  Ma- 
raldus.   e  Loco  >%*  Sigilli.  pc  Sub  Annulo  Pifcatoris.  Segundo  que  to- 

do aífi  e  tam  cumpridamente  he  contheudo  e  declarado  no  dito  Breve 
Apoftolico  o  qual  lendo  como  dito  he  por  Nos   aíTeitado  mandamos 
aos  ditos  Impetrantes  nos  fizeíTem  petiçam  juftificativa  dasclaufulas  c 
prcmiíTas  do  dito  Breve  o  qual  logo  ofiereceram  do  qual  o  treslado  de 
verbo  ad  verdum  he  o  feguinte.     Per  via  de  Petiçam  juftificativa  em 
forma  ou  como  em  direito  dizer  melhor  fe  pode  dizem  os  Excellentií- 

fimos Senhores  Duque  de  Bargança  ,  e  a  Excellentiííima  Senhora  Du- 
queza  fua  mulher  que  fe  cumprindo  Provaram  que  pêra  augmentarem 
a  devoção  dos  fieis  Criftaes  defejaõ  ter  ná  fua  infigne  Igreja  o  Sanclif- 
fimo  Sacramento.     Provarão  que  a  dita  fua  Igreja  que  tem  dentro  nos 
feus  Paços  tem  entre  dignidades  e  Capellains  mais  de  trinta  e  dous 
que  nella  fervem  etem  obrigaçam  derefidir,  efervir.     Pedem  por  tan- 

to Recebimento  e  que  provado  o  neceftario  conforme  asclaufulas  do 
dito  Breve  fe  difpenfe  com  elles  Recebera  mercê.     Segundo  fe  conti- 

nha na  dita  Petiçam  juftificativa  a  qual  fendonos  offerecida  e  vifta  por 
nos  a  recebamos  JI  &  in  quantwn  e  mandamos  fe  deífe  prova  a  ella  a 
qual  fe  deu  por  inquiriçam  de  teftemunhas   que  judicialmente   foraó 
perguntadas  e  fendo  tudo  junto  aos  ditos  autos  nos  foram  levados  fi- 

nalmente concluzos  e  vifto  por  nos  pronunciamos  em  elles  a  fentenca 
do  theor  feguinte.  p  Chrifli  nomine  invocato.     Viftos  eftes  autos  Bre- 

ve Apoftolico  de  Sua  Sanclidade  prova  fentenca  dada  perque  fe  mof- 
tra  que  os  Impetrantes  os  Excellentiífimos  Senhores  Duque  e  Duqueza 
de  Bargança  lua  mulher  tem  grande  dezejo  de  terem  o  Santiílimo  Sa- 

cramento da  Euchariftia  na  fua  infigne  Igreja  que  tem  nos  feus  Paços 
na  qual  fe  prova  que  tem  entre    dignidades  e  Capellaês  em  numero 
mais  de  trinta  e  dous  que  refidem  e  fervem  na  dita  Igreja.     O  que  tu- 

do vifto  com  o  mais  dos  autos  AuÕloritate  Apofiolica  a  Nos  concedida 
e  de  que  nefta  parte  ufamos  concedemos  e  damos  licença  pêra  que  es 
ditos  Excellentiífimos  Duque  e  Duqueza  de  Bargança  fua  mulher  te- 
nhaó  na  dita  lua  infigne  Igreja  livre  e  licitamente  o  Sancliííimo  Sacra- 

mento da  Euchariftia  daqui  por  diante  com  a  devida  reverencia,  e  ref- 
pcito  e  honra  que  fedeve,  e  ifio  fem  embargo  dequaefqucr  Confti- 
tuiçoes  e  Ordenações  Apoftolicas  Univerfaes  Provinciaes  ,  e  Synodaes 
éditos  geraes  ou  efpeciaes ,  e  de  quaefquer  outras  coufas  que  em  con- 

trario aja  tudo  na  forma  do  dito  Breve.     Lisboa  a  vinte  três  de  Outu- 

bro mil  e  feifeentos  e  trinta  e  féis.  i=:  Alexander  Epifcopus  Neocaftren' 
Colleclor  &  delegatus  Apoftolicus.  tp  Segundo  fe  continha  na  dita  nof- 
fa  fentenca  que  fendo  aífi  pronunciada  e  publicada  em  noílbs    apou- 
zentos  de  noífa  folita  refidencia  nos  foi  por  parte  dos  ditos  Exccllcn- 
ti/fimos  Senhores  Duque  e  Duquefa  de  Bargança  pedido  c  requerido  lhe 
mandaíremos  dar  e  paíTar  noífa  carta  de  fentenca  em  forma  pêra  guar- 

da c  confervaçam  de  feu  direito  e  juíliça  e  vifto  por  nos  feu  dizer  ,  e 
pedir  ferjufto  lhe  mandamos  paíTar  a  prefente  pelo  theor  da  qual  au- 
eteritate  apojlolica  a  nos  concedida  e  de  que  nefta  parte  ufamos  admo- 
eftamos  e  mandamos  em  virtude  de  lancla  obediência  e  fob  pena  de  cx- 

Tom.  IV.  Ffffn  comu- 



$p6    Trovas  doLiv.VI.  daHiftoria  Çenealogica 

comunhão  major  ipjo  fado  incurrenda  e  de  quinhentos  cruzados  ap- 
plicados  peia  a  reverenda  Camará  Apoftolica  eacufador  aos  ditos  Re- 

verendos Proviíbres  e  Vigários  geraes  ,  e  pedimos  aos  Corregedores 
Provedores  Ouvidores  Juizes  ejuftiças  e  mais  officiaes  e  peíToas  aííim 
ecclefiafticas  como  feculares  e  de  qualquer  outro  grão  ordem  e  prehe- 
minencia  que  fejam  e  jurifdiçaó  que  uzem  ,  que  fendolhes  eíla  apre- 
zentada  a  cumpraõ  e  guardem  e  faça  inteiramente  cumprir  e  guardar 
aíTy  e  da  maneira  que  em  ella  feconthem,  ecomo  por  Nos  he  julga- 

do determinado  e  finalmente  fentenceado  fem  a  iíTo  lhe  ler  pofto  du- 
vida nem  embargo  algum  nem  iraó  contra  ella  en  parte  nem  em  todo 

per  fi  nem  per  outrem  aperte  vel  oceulte  direâte  vel  itidireâle  quovis 
qutffito  colore  vel  tngenio.  Alias  fazendo  o  contrario  que  fe  naó  efpera 
procederemos  contra  elles  com  os  mais  procedimentos  executivos  e  de 
direito  neceíTarios  pêra  a  declaração  aggravaçaô  e  reaggravaçaó  dos 
quais  os  citamos  e  chamamos  e  avemos  por  citados  e  chamados  neftes 
prefentes  eferitos  &c.  Dada  nefta  Corte  e  Cidade  de  Lixboa  fob  nof- 
fo  final  e  fello  aos  vinte  finco  dias  do  mes  de  Outubro  de  mil  feifeen- 
tos  trinta  e  féis  annos.    Bento  Matrai  a  fis  eferever ,  e  fobeferevi. 

Alexander  Epifcopus  Neocaftr.  Colleclor. 

Ao  final  e  fello  duzentos  reis.  rn 

Pagou  deita  com  o  Latim  trezentos  e  oitenta  reis. 

Pcra  V.  Illuítriílima  ver. 
.íiA 

Breve  de  poder  eleger  Confejfor ,  e  outros  indultos  para  a  Senhora 
D.  Catharina.  EJláno  Cartório  da  Ca/a  de  Bragança  ,  donde 

o  tirei ,  maço  dos  Breves, 

VT  if  /C    f~*  Lemens  Papa  VIII.   Dilecle  fili  nobilis  Vir  falutem  ,  &  Apoílo- 
rSUITl.  26  6*  \_^  licam  benedic"Honem.  Pietatis  tuse  ,  acfingularis  in  nos  ,  &  apof- 

An.  I/92.  tolicam  Sedem  obfervantia  merita  poílulant,  ut  ea  quas  ad  animas  tuse 
falutem ,  &  fpiritualem  confolationem  pertinentia  tibi  gratiofe  conce- 
damus  ,  tuis  igitur  humilibus  fupplicationibus  inclinati  ,  tibi  necnon 
dileclae  in  Chriflo  filia:  nobili  mulieri  Caterinse  Brigantise  Duciífse 
Matri  tuae  ,  ut  Confeirarium  idoneum  ,  &  ab  Ordinário  approbatum 
fecularem  ,  vel  cujufvis  Ordinis  Regularem  eligendum  ,  qui  veftras 
confeííiones  audiendum  ,  ac  injuncla  vobis  poenitentia  falutari  vos  ,  & 
quemlibet  veftrum ,  a  quibufvis  excommunicationis ,  &  alijs  fententijs, 
cenfuris  ,  &  poenis  ,  necnon  quibufcumque  peccatis  ,  criminibus  ,  &  de- 
liclis  quandocumque  in  cafibus  tamen  nobis ,  &  apoftolica:  Sedi  refer- 
vatis,  &in  Bulia  Coenae  Domini  expreííis  femel  tantum  in  vita  ,  acin 
mortís  articulo  inforo  confeientia;  abíblvere  poílit,  necnon  ut  in  qua- 
drageííimalibus ,  &  alijs  anni  temporibus  ,  &  diebus  quibus  carnium , 
&  lacticiniorum  efus  piohibitus  eít,  Ucutriufque  mediei  confilio  car- 

nibus, 
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nibus  ,  non  tamcn  feria  fexta ,  nec  Sabato ,  ac  feria  quarta  ,  quatuor 
temporum  ,  necnon  ovis  ,  &  lacticinijs  libere  ,  &  licite  ,  &  fine  aliquo 
confeientias  fcrupulo ,  uti ,  &vefci;  atque  ut  tempore  interdieli  mif- 
íam  in  loco  eccleíiaílico  interdiclo  fuppofito  in  veftra  ,  ac  familiarum 
vcftrorum  prsefentia  ,  j  anuis  tamen  claufis  ,  &  non  pulfatis  campanis  , 
excommunicatis  ,  &  interdiclis  prorfus  exclufis  ,  &  dummodo  vos  can- 

tam non  dederitis  hujufmodi  interdiclo  celebrari  facientibus  ,  utque 
etiam  in  caiu  alicujus  neceííitatis  miíTam  hujufmodi  per  dimidiam  ho- 
ram  ante  diem  ,  &  per  dimidiam  horam  poft  meridiem  panter  celebra- 

ri facere  ,  libere  ,  &  licite  poflitis ,  &valeatis,  aucloritate  apoftolica 
tenore  prafentium  licentiam  ,  &  facultatem  concedimus  ,  &  imparti- 
mur.  Non  obftantibus  Conftitutionibus ,  &  Ordinationibus  apoftoli- 
cis  ,  acftatutis,  &  confuetudinibus  ,  &  juramento  confirmatione  apof- 

tolica ,  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis  ,  casterisque  contrarijs  qui- 
bufcumque.  Datum  Romaã  apud  Sanctum  Petrum  fub  annulo  Pifca- 
toris  j  die  xv  Decembris  M.  D.lxxxxij.  Pontificatus  noftri  Anno  Pri- 
mo. 

M.  Veílrius  Barbianus. 

Te/lamento  authenúco  do  Duque  de  Bragança  Dom  Theodofw  II. 
Ejiã  no  Cartório  da  Sereniffvna  Cafa  ,  em  hum  livro  de  pajla 

com  as  Armas  da  Cafa  ,  donde  o  tirey. 

Í^M  nome  deDeos.    Amen.    Padre,  Filho  ,  e  Spirito  Santo  ,  tresNum.  2.6  H , 
/  Peífoas  ,  e  hum  fô  Deos  verdadeiro,  em  cuja  Fê  morro  firme,  e       ̂ n>  162%, 

verdadeiro  Catholico  ,  e  peífo  ,  que  por  fua  miíericordia  a  aja  de  mi- 
nha alma  ,  intercedendo  por  elía  a  Virgem  glorioza  Senhora  noíTa  ,  a 

quem  tomo  por  minha  advogada  nefta  hora ,  e  aífim  a  todos  os  San- 
tos da  Corte  Celeftial. 

Primeiramente  ordeno  ,  que  em  cazo  ,  que  eu  naõ  declare  a  par- 
te onde  rne  enterrarem  ,  fique  à  difpofiçaó  do  Duque  de  Barcellos  meu 

filho  mais  velho ,  e  herdeiro  de  minha  Caza  j  e  aflim  todo  o  mais  fu- 
neral ,  offlcios ,  e  pompa  luóhioza. 
Item  mando  ao  meu  Colégio  dosReys ,  que  inítitui  pêra  o  fer- 

viço  de  minha  Capella  as  hortas  do  Orelhal ,  asquaes  parte  delias  com- 
prei de  meu  dinheiro  ,  e  huá  me  ficou  de  Sua  Alteza  ,  que  Deos  tem ; 

e  pofto  que  foíTe  vinculada,  todavia,  avendo  refpeito  a  que  convém 
no  aumento  ,  e grandeza  defta  Caza  oculto  divino  ,  e  celebrafTaó  del- 
le  pêra  ornato  de  minha  Capella  aplico  eftes  bens  com  condiífaõ  ,  que 
o  dito  Collegio  as  naõ  poífa  nunca  alienar ,  e  vender ,  laivo  em  cazo 
que  os  Duques  ,  que  forem  Senhores  defta  Caza  asquizerem  comprar 
pêra  fi ,  porque  então  difponho  ,  que  dandolhe  inteira  fatisfaflaó  ,  e 
os  rendimentos  de  tudo  ,  de  maneira,  que  nunca  o  dito  Collegio  fi- 

que defraudado  deftes  bens  ,  os  quaes  lhe  firvaò  ,  pêra  fua  fuftcntaf- 
íhõ  ,  o  poífaó  fazer. 

Também  lhe  mando  ao  mcfmo  Collegio  o  meu  olival ,  que  corria 

prei 
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prei  no  íitio  da  hermida  de  Sam  Bento  que  hoje  trás  por  arrendamen- 

to António  Dias  ,  com  as  meímas  condiííbés  referidas. 
Item  lhe  mando  hum  moyo  de  foro  ,  que  comprei  a  Pedro  Men- 

des de  Matos  com  as  próprias  condiílbes.  Mais  a  herdade  ,  que  chamaó 
dos  Pereiros  ,  que  comprey  também  a  varias  pelíbas.  Item  a  herdade 
que  chamaó  do  Lobo  ,  íitas  ambas  no  termo  de  minha  Villa  de  Borba 
com  as  meímas  condiíToens  acima  relatadas. 

Também  ordeno  ,  e  mando  ,  que  toda  a  terra ,  que  fe  achar  ,  que 
de  dez  annos  a  efta  parte  tenho  comprado ,  ou  adquirido  ,  por  qual- 

quer titulo  ,  nos  termos  de  Villa  ViíTofa  ,  e  Borba ,  fe  lhe  entregue  ao 
dito  meu  Collegio  ,  porque  efta  he  a  minha  ultima  vontade.  E  de- 

claro que  nefte  legado  incluo  os  féis  mil  reis ,  que  comprey  em  huá 
herdade  dejoaó  da  Mota. 

Pêra  que  melhor  fe  cumpra  efta  minha  difpoziffaó ,  nomeyo  por 
Adminiftradores  defte  Collegio  ,  bens ,  e  rendas  delle  aos  fucceíTores 
de  minha  Caza  ;  e  lhe  encomendo  a  que  fempre  tenhaó  particular  cui- 

dado dos  talentos  ,  e  fugeitos  ,  que  entrarem  nefte  Collegio  ,  que  fe- 
jaõ  de  bons  cuftumes ,  vida  ,  e  limpeza  de  langue  ,  fem  raífa  alguã , 
porque   aííim  o  quero  ,  e  mando. 

Ordeno  que  nas  contas  dos  rendimentos  defte  Collegio  naó  en- 
tre peíToa  alguã  eccleílaftica ,  nem  fecular  ;  e  lo  os  Duques  defta  Caía 

a  feu  arbitrio  ,  poftaó  ter  efta  acçaó  ;  porem  com  advertência  de  que 
de  nenhuma  maneira  entre  outra  gente  ,  fenaó  for  per  comiíTaó  dos 
fucceíTores. 

Item:  mando  dous  mil  cruzados  ao  mofteiro  da  Serra  Doíla, 
que  he  da  Ordem  de  Religíozos  de  S.  Paulo  ,  applicados  pêra  as  fuás 
obras ;  e  lhe  pelfo  perdão  de  naó  fer  efta  Manda  conforme  ao  que  lhe 
dezejo  ;  porem  encomendo  ao  Duque  meu  filho  os  favorcíTa  ,  e  patro- 

cine fempre  com  o  amor ,  e  refpeito ,  com  que  vio  que  eu  o  fazia  ;  e 
Ih:  rogo  ,  que  vá  continuando  com  as  efmolas  ,  que  de  tempos  em 
temprs  lhe  hia  fazendo  ,  e  por  ler  obra  taó  pia ,  e  religioza  ,  efpero 
dellc  nefta  matéria  procedera  como  filho  meu  ,  imitandome  nella  an- 

tes com  crefeimento  ,  que  diminuiíFaó  ,  fendo  fempre  feu  protector , 
e  emparo,  intercedendo  por  elles  ,  e  acudindolhe  a  fuás  neceíTidades 
temporaes  ,  e  efpirituaes  ,  de  maneira  ,  que  ninguém  lhe  pofta  impedir 
taó  fanta  obra. 

Mando  também  que  por  conta  de  minha  fazenda  Jeronymo  Ro- 
drigues taifa  huã  chominê  na  Caza  do  fogo  do  dito  mofteiro  da  Serra 

Dolfa  na  forma ,  em  que  eftâ  a  chomine  velha  ,  que  eu  muitas  vezes 
gabey  por  bem  lavrada. 

Deixo  à  Santa  Caza  da  Mizericordia  defta  Villa  duzentos  cruza- 
dos de  eímola. 

Ao  Duque  meu  filho  mando  ,  e  peíTo  ,  que  continue  com  a  obra 
da  Caza  profeífa  da  Companhia  de  Jefus  na  forma  ,  e  traífa ,  em  que 
tenho  ordenado  que  fe  faíTa  \  e  naó  conlentirâ  a  que  fe  mude,  nem  al- 

tere nenhuma  couza  delia  ;  e  lhe  rogo,  que  com  toda  a  preífa  a  man- 
de por  por  obra  ,  pêra  que  brevemente  fe  poífaó  os  ditos  Religiozos 

fervir  delia  ,  e  a  tome  muito  à  lua  conta  ,  continuando  nas  efmolas, 
que  Ihecoftumo  a  fazer.  Deixo 
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Deixo  a  minha  terfa ,  que  fe  achar  de  todos  osmeos  bens  livres 

ao  Duque  de  Barccllos  ;  e  outro  fim  o  nomêo  no  Morgado  de  Santa 
Cruz  em  todos  os  bens  ,  que  lhe  pertencer. 

Declaro,  que  Sua  Alteza  me  deixou  em  morgado  o  colar,  que 
a  Princeza  Dona  Joanna  lhe  mandou  de  prezente  quando  cazou  com  o 
Duque  D.  Joaó  meu  Senhor ;  e  porque  he  minha  vontade ,  que  tenha 
a  melma  natureza  de  vinculo  ,  e  nunca  fe  alhee  defta  Caza  ;  mando  ao 

Duque  de  Barcellos  meu  filho ,  que  debaixo  deita  condiíTaô  o  poíTua  •, 
e  no  feu  feitio  ,  e  forma  fe  naõ  altere  ,  nem  mude  do  antigo  ;  fomen- 

te o  poíTa  melhorar  no  valor  das  pedras  ;  porem  retendo  fempre  a  for- 
ma ,  em  que  hoje  eftâ.  E  por  quanto  efte  colar  ainda  obrado  com  to- 
da a  perfeiífaó  ,  e  tem  alguãs  pedras  diíferentes  ,  e  menores  ,  e  naó  bem 

lavradas  com  dezigualdade  ,  encomendo  ao  Duque  mande  aperfeifoal- 
lo  de  maneira  ,  que  fiquem  as  pedras  iguais ,   e  obra  perfeita. 

Encomendo  ao  Duque  meu  filho  ,  pois  fica  por  Adminiftrador 
do  juro  de  Portalegre  ,  em  quanto  à  carga  ,  eobrigalfaó  ,  que  me  dei- 

xou o  Duque  D.  Joaô  meu  Senhor  fobre  cazar  certas  orfans,  que  ve- 
ja o  feu  teftamento  ,  e  tudo  o  que  faltar  delle  por  comprir  ,  faíía  que 

fe  execute  com  toda  a  brevidade  ,  e  com  o  cudado  ,  e  vigilância  ,  que 
lhemereílb ,  pois  he  em  defeargo  de  minha  alma,  efua  daqui  por  di- 
ante. 

E  outro  fim  lhe  mando  ,  que  veja  ,  e  examine  os  teftamentos  dos 
Senhores  Infantes  D.  Duarte ,  e  D.  Izabel  ineos  avôs  :  o  da  Senhora  D. 
Catherina  minha  may ,  e  Senhora  ,  o  do  Senhor  D.  Duarte  meu  tio , 
e  dos  mais  que  eftiverem  à  minha  conta.  E  em  cafo  que  fenaõ  ouveífe 
comprido  tudo  o  difpofto  porelles,  o  fàfla  por  em  eífeito,  cuidando 
muito  ,  que  naó  fique  couza  algua ,  por  menor  que  feja ,  por  fazer , 
pois  correo  por  minha  conta  como  teftamenteiro  que  fuy  de  todos  ef- 
tes  teftamentos. 

Por  contas  de  meos  officiaes  fe  faberâ  o  que  fe  deve  a  minha  fa- 
zenda ,  e  o  que  eu  devo  ,  que  em  tudo  mando  a  meus  herdeiros  que 

fatisfaftaõ. 

A  meos  Criados  fe  pagaram  feos  ferviços  ,  conforme  as  ordenaf- 
foês  ,  e  coftumes  de  minha  Caza  ;  e  demais  defta  fatisfaífaó  ,  encomen- 

do ao  Duque  meu  filho  lhes  faífa  toda  a  mercê  ,  que  elles  merecem , 
refpeitando  o  amor  ,  antiguidade  ,  e  bom  ferviço  ,  que  fempre  me  fize- 
raó ,  e  naó  fó  a  mim  ,  fenaó  a  todos  os  Senhores  defta  Caza ,  proce- 

dendo nefta  matéria  com  a  grandeza  ,  que  deve  a  feu  nafeimento  ,  c 
ao  agradecimento  que  hejufto  fe  tenha  com  creados  taó  honrados.  E 
a  mefma  recomendaíTaó  lhe  faífo  das  creadas  defta  Caza  ,  com  quem  te- 

nha particular  vigilância  no  remedeallas ,  e  em  particular  a  D.  Luiza 
de  Ledefma  ,  e  D.  Jeronyma  de  Sande  ,  e  Jeronyma  de  Gouvea  ;  fe  bem 
entendo  ,  que  naó  he  neceífaria  efta  lembrança  ,  pellas  muitas  rezoes 
que  lhe  correm  de  creaflaó  ,  e  amor  ,  com  que 

Lembro  a  meu  filho  o  Duque  ,  que  a  milhor  couza  ,  que  lhe  dei- 
xo nefta  Caza,  he  a  minha  Capella  •,  eaftim  lhe  pelfo  fe  naó  defende 

nunca  do  ornato  delia,  aííiftindolhe ,  em  quanto  poder,  aos  orHcios 

divinos,  que  fe  celebraó  nclla  ,  procurando,  que  íejaó  com  a  perlei  f- 
faó 
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faó ,  e  continuação  ,  que  até  aqui ,  afíim  de  Capellaes ,  muficos ,  offi- 
ciaes  ,  como  de  todo  o  mais  ferviíTo  ,  o  que  lhe  encarrego  quanto  pof- 
fo  ,  e  lhe  peílb  pello  amor ,  que  lhe  tenho  ,  pois  fervi r  a  Deos  conti- 

nuamente ha  de  ler  a  occupaílaó  ,  que  mais  lhe  encomendo  ,  pois  ef- 
pero  em  íua  divina  Mageílade  ,  que  pagará  com  favorecello  a  aífíften- 
cia  ,  e  cuidado  ,  com  que  proceder  em  íervillo.  E  outro  fim  lhe  advir- 

to ,  que  pêra  ifto  Ter  com  mais  facilidade ,  e  eu  me  afegurar  mais  ,  o 
obriguey  contra  fua  vontade  aprendelTe  muzica ,  e  omittindo-a  alguas 
vezes ,  o  fiz  continuar  nefte  eftudo. 

Declaro  ,  que  hey  por  vagos  todos  os  officios  ,  mercês  ordinárias, 
Alcaydarias  mores  ,  tenfas ,  e  outras  quaefquer  doaflbês  ,  que  tiver  fei- 

to em  minha  vida ,  aquellas  ,  que  em  direito  revogar  pollb  ,  por  evi- 
tar duvidas ,  e  demandas  ,  que  podem  recrefcer  neíta  matéria. 

Inílitúo  pormeos  herdeiros  ao  Duque  deBarcellos  ,  D.Duarte, 
e  D.  Alexandre  meos  filhos  legítimos ,  e  da  Senhora  Duqucza  D.  Anna 
minha  mulher.  E  nomeyo  por  meos  teftamenteiros  ao  Duque  de  Bar- 
cellos ,  caD.  António  de  Mello  fidalgo  de  minha  Gaza  ,  emeu  Ca- 

mareiro mor  ,  e  a  Francifco  de  Abreu  Cavalleiro  do  habito  de  Chrifto, 
e  meu  moilo  da  Gamara  ,  e  da  Guarda  roupa ,  aos  quaes  encomendo 
fàíTaó  comprir  inteyramente  efte  meu  teftamento  ,  fiando  do  amor  de 
meu  filho  ,  e  fidelidade  ,  e  zelo  de  D.  António  ,  e  íua  fidalguia ,  e  bom 
ferviço  de  Francifco  de  Abreu  acodirâm  a  efte  particular  com  toda  a 
diligencia ,  e  exacfaó  ,  e  cudado.  E  porque  o  trabalho  em  parte  fe 
compeníe  ,  quando  naó  em  todo  ,  e  fer  cuílume  ordinário  deixarihe 
alguá  couza  ,  em  gratificaííàó  deite  cudado  ,  que  meos  herdeiros  dem 
cem  mil  reis  a  D.  António  de  Mello  por  huá  vez  ,  c  fincoenta  a  Fran- 

cifco de  Abreu  ,  pêra  que  defta  forte  fe  nam  defcudem.  E  porque  o 
receyo  nefta  matéria  tem  lua  difculpa  ,  ordeno  a  meos  teftamenteiros, 
que  de  todas  as  difpofilToés  ,  e  comprimentos  de  meu  teftamento  dem 
conta  aos  Padres  Prepofito  da  Companhia  de  Jefu  na  Caza  profelfa 
defta  Vilía ,  ao  Padre  Guardião  que  for  da  Piedade  ,  e  ao  Padre  Ma- 

noel Alvercs  Rcligiozo  da  mefma  Companhia ,  e  meu  ConfeíTor  ;  e 
aífim  a  ciles  pcííb  acudaó  a  ifto  com  a  caridade ,  que  fempre  lhe  mere- 

ci ,  lembrando  ao  Duque  meu  filho  ,  e  mais  teílamenteiros  fenaó  def- 
cudem hum  ponto  no  particular  da  minha  alma  ,  pêra  que  defcarre- 

gando-a  deftes  cargos ,  Deos  aja  mifericordia  de  cila  ,  como  efpero  de 
luas  preciozas  chagas. 

Ao  Duque  de  Barcellos  encomendo  meos  filhos ,  e  feos  Irmãos  ; 
ainda  que  como  faó  parentes,  e  amigos ,  bem  vejo  fer  pouco  necef- 
íaria  efta  recomendaíTaó ,  por  ferem  taó  conformes  em  tudo  ;  mas  pel- 

lo muito  amor  ,  que  Duarte  me  tem  moílrado  ,  vos  peílb  muito  que 
tomeis  com  muitas  veras  a  vofía  conta  o  feu  modo  de  eftado  ,  e  vida  , 
c  feia  como  Senhor  ,  e  filho  defta  Gaza  ;  nem  lhe  coníintireis  todavia 
tomar  elle  outro  fomenos  diílo :  e  que  peia  ií!b  ,  fempre  lhe  citará 
melhor  ,  e  irais  honrado  o  citar  comvofco.  Porem  como  vos  aveís 

de  ca/ar,  depois  de  confeguido  ,  fenaó  puder  continuar  aqui,  o  pode- 
reis por  em  Scuzcl  ,  por  eftar  perto  peia  vos  poder  ver ,  <e  commur 

nicar  com  facilidade  :  porem  fempre  vos  lembrarey  que  melhor  eftais hus 
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hus  com  os  outros  ,  que  apartados  ,  e  a  Villa  mais  authorizada  hc  nof- 
ia  Caza,  e  grandeza.     Alexandre  poderá  viver  em  Monforte,  quando 
naó  morar  aqui  comvofco  ■  riíquey.    Évora  monte  ;  jjfm  ejlá  fio  Originai. 
porque  o  vivar  na  Corte  naõ  tenho  por  taó  bom  pêra  elles ,  nem  por 
taó  honrozo  pêra  a  Caza. 

Mais  encomendo  ao  Duque  de  Barcellos  tenha  particular  devaf- 
faó  com  os  Santos  Jozeph ,  Saõ  Joaô ,  e  noíTa  Senhora  da  Conceifao 
pellos  refpeitos ,  que  elle  fabe  ,  aílim  de  aver  naícido  em  fua  vefpora, 
como  também  pellas  continuas  mercês ,  que  tem  recebido  de  fua  in- 
tcrceíTaó  ,  lembrandolhe  que  faô  advogados  de  todos  os  neceílitados ; 
e  por  efta  cauza ,  eftando  eíla  Caza  taó  neceílitada ,  os  tomo  a  todos 
por  valedores  pêra  com  Deos  noíTo  Senhor.  A  Santa  Anna  ,  e  S.  Joa- 
chim  tomo  também  por  valedores  pêra  a  mefma  cauza ,  por  fer  o  Du- 

que filho  de  Anna. 
Minha  tenfaó  he  inftituir  duas  Capellas  na  minha  Capella ,  on- 

de fediram  todas  as  miffas  na  forma  ,  que  eu  manifeftarey  por  hum 
papel ;  e  quero  que  tenha  todo  o  vigor  ,  e  valha  ,  como  teftamento  , 
c  nomearey  a  peííba  ,  em  cujo  poder  hade  ficar.  E  aílim  todos  os  pa- 

peis ,  aílim  efte,  como  outros,  que  íicaraõ  emmaós  do  Padre  Manoel 
Alvares  meu  ConfeíTor  ,  quero  que  tenhaõ  a  mefma  forfa  ,  que  efte 
meu  teftamento  efcrito  em  oito  planas  de  papel  com  efta  ,  por  letra 
de  D.  Auguftinho  Manoel  e  Vafconcellos  ,  que  o  fez  à  minha  inftan- 
cia.  E  affim  anullo ,  e  derogo  todos  os  mais  teftamentos  ,  que  tiver 

feito  ,  pofto  que  fejam  com  clauzulas  quaefquer,  que  hey  porexpref- 
famente  nomeadas  ,  e  derogadas ;  e  aílim  o  firmey  de  meu  nome  cm 
vinte  dous  de  Janeiro  do  anno  de  mil  e  feifcentos  e  vinte  oito  annos. 

O  DUQUE. 
oTlíloqlib  2B  2nbr  ^up 

Saybao  quantos  efte  publico  inftromento  ,  e  aprovaílao  de  tefta- 
mento ferrado  virem  ,  que  no  anno  do  Nafcimento  de  noíTo  Senhor  Je- 

lu  Chrifto  de  mil  feifcentos  vinte  eoito  annos ,  aos  vinte  e  dous  dias 
domes  de  Janeiro  do  dito  anno  nefta  Villa  ViíToza  nos  PaíTos  do  Du- 

que noíTo  Senhor  na  fua  cazinha  ,  fendo  ahi  prezente ,  e  deitado  em 
huã  cama  D.  Theodozio  Duque  de  Bragança  noíTo  Senhor  doente  de 
doenía  corporal,  que  Deos  noíTo  Senhor  foy  fervido  darlhc,  mas  em 
todo  íeu  perfeito  juizo  ,  quanto  Deos  nelle  pos  ,  fegundo  pareceo  a 
mini  Tabaiiaõ  ,  e  às  teftemunhas  ao  diante  nomeadas  ;  c  Jogo  dasmaós 
dellc  dito  Duque  D.  Theodozio  me  foy  dado  efte  papel  ferrado  ,  di- 

zendo, que  era  o  íeu  teftamento,  me  requeria  ,  e  mandava  lho  appro- 
valfc,  eeu  Tabaliaó  lhe  fiz  pergunta,  fe  era  efte  o  feu  teftamento,  e 
quem  lho  f  zera  ,  e  fe  depois  de  feito  ,  lho  lera  :  e  fe  eftava  à  fua  von- 

tade ;  e  por  elle  me  foy  dado  em  repofta  ,  que  efte  era  o  feu  teftamen- 
to ,  e  que  lho  fizera  Dom  Agoftinho  Manoel  ,  morador  na  Cidade 

d'  Évora  ,  e  que  depois  de  feito  ,  lho  lera  ,  eque  eftava  à  fua  vontade, 
eque  por  efe  deroga,  quebranta,  eanulla  todos  os  mais  teftamentos, 
mandas ,  fcdulas ,  e  codicillos  ,  que  antes  deite  haja  feito ,  c  fó  efte 
quer  que  valha,  e tenha  fua  forfa  ,  c  viajor,  cone  naõ  valendo  como 

Tom.  IV.  Gggg  teíh- 
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teílamcnto  5  valha  como  codicillo  ,  ou  na  melhor  forma  ,  e  maneira 
que  em  direito  valer  poíTa ,  por  cila  fer  fua  ultima  ,  e  derradeira  von- 

tade ,  e  deícargo  de  fua  confciencia.  E  pello  aííim  dizer  ,  e  me  pedir 
lhefizeíTe  eíta  approvaíTaó ,  eu  Tabaliaô  diante  nomeado  a  fiz  ,  a  que 
foraó  teítemunhas  prezentes  chamadas  per  parte  do  teítador  ,  o  dito 
D.  Agoítinho  ,  e  D.  António  de  Mello  ,  e  Salvador  de  Brito  ,  e  Antó- 

nio de  Souza  ,  e  Manoel  de  Souza  de  Brito  ,  e  Vicente  de  Souza  ,  e  D. 
Luis  de  Noronha ,  todos  fidalgos  da  Caza  do  dito  Senhor ,  e  o  Dou- 

tor André  Cardozo  íeu  Dezembargador  ,  todos  moradores  neíta  Vil- 
la  ,  que  aqui  aflinaraó  com  o  dito  Senhor  ,  que  affinou  por  fua  maó , 
e  letra.  E  eu  Manoel  de  Oliveira  publico  Tabaliaô  de  notas  neíta  Vil- 

la Viífoza  fiz  cite  inítrumento  de  approvaífaõ  ,  que  aífmei  de  meu  pu- 
blico final ,  que  tal  hc  ,  e  cozi  com  huã  linha  branca. 

Manoel  de  Oliveira. 

O  DUQUE. 

Salvador  de  Brito  Pereira,  ts  D.  Luis  de  Noronha.  fcs  Dom  António 

de  Mello.  G  Vicente  de  Souza  de  Távora.  rfc  Manoel  de  Souza  de  Bri- 
to. S?  D.  Agoítinho  Manoel  e  Vafconcellos.  ts  António  de  Souza,  ts 

Doutor  André  Cardozo  Godinho. •noj  o  2b  hioq 

Cumprafe  fem  prejuízo  de  terceiro.  Villa  ViíToza  Novembro  20 
de  630. 

Francifco  de  Mira  Vogado. 

Declaração  ao  tejlamento  atraz, 

Por  quanto  em  meu  teflamento  tenho  dito  ,  que  em  tudo  ,  o  que 
tocava  ao  funeral  ?  em  cazo  que  eu  o  naó  diípuzeíTe  ?  ficaífe  a  arbítrio 
do  Duque  deBarcellos  meu  filho  primogénito  ,  e  herdeiro  de  minha 
Caza  ;  e  porque  foi  Deos  fervido  de  darme  lugar  pêra  declarar ,  e  dif- 
por  de  minha  vontade  ,  mando  que  meos  herdeiros  me  enterrem  por 
via  de  depozito  na  Capella  mor  de  noíía  Senhora  do  Emparo  dos  Reli- 
giozos  de  S.  Paulo  deita  minha  Villa  ViíToza  em  fepultura  raza  ,  no 
iiieyo  da  Capella  mor ;  e  ao  lado  efquerdo  fe  depozitarám  os  oílbs  do 
Penhor  D.  Duarte  meu  írmaó ,  que  Deos  tem  ,  ficando  livre  do  litio 
da  maó  direita  peia  quando  Deos  levar  ao  Duque  de  Barcellos  meu  fi- 

lho ,  que  a  devina  Magcítade  permitta  feja  daqui  a  muitos  annos.  E 
cite  depozito  durará  cm  quanto  ic  naó  faz  a  Capella  mor  de  Santo 
Agoítinho  ,  jazigo  ordinário  dos  Jcnhores  dclra  Caza ,  onde  também 
ordeno  que  me  levem  ,  e  a  meu  Irmaó  ;  e  ao  Duque  de  Barcellos  pcf- 
ib  que  conclua  ornais  breve  que  íhe  for  pofiivel  cita  obra  com  o  or- 

namento ,  e  grandeza  ?  que  íe  requere  pera  femelhantes  coiizas.  E 
aperfeifoada  a  Capella  mor  do  dito  moíteiro  de  Santo  Agoítinho  tref- 
ladardm  os  oífos  de  nollbs  avôs  ,  que  eítaó  hoje  na  noíía  Capella  , 

preferindo-os  110  íitio  delia  ,  conforme  fuás  antiguidades,  e  preemi- nências ; 
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nencias ,  ficando  fempre  a  meu  lado  o  Senhor  Dom  Duarte  meu  Ir- 
mão. 

O  enterramento  fe  fará  fem  mais  pompa  ,  que  a  que  fe  cuítumou 
fempre  fazer  aos  Duques  meos  afcendentes :  e  tanto  que  morrer ,  me 
poraõ  na  camera  grande  íbbre  bofetcs ,  e  almofadas  em  hum  pano  de 
tella  roxa ,  como  eu  fiz  a  minha  máy.  Ahi  fe  me  fará  logo  hum  of- 

ício conforme  o  ceremonial  novo ,  com  os  quatro  refponícrios  ditos 
per  dignidades ,  na  forma  ,  que  fe  fes  quando  Sua  Alteza  falecco.  Le- 
varmehaó  na  tumba  os  fidalgos ,  acompanhandome  o  meu  Veador  com 
toda  amais  familia  ,  ate  me  entregarem  na  fepultura.  Ornais  do  acom- 

panhamento ,  e  pompa  fera  o  que  ordenar  o  Duque  de  Barccllos ,  a 
que  peífo  naó  paífe  da  ordinária ,  conformandofe  com  o  que  convém 
a  decência  de  minha  peífoa. 

Mando  que  fe  me  digaó  vinte  mil  miílas  •,  e  as  do  corpo  prezen- 
te ,  que  he  o  dia  de  minha  morte  ,  e  do  officio  ,  fe  repartiram  as  ef- 
mollas  delias  entre  osReligiozos  de  Santo  Agoftinho,  deSaô  Paulo, 
e  meos  Capellaes  ,  e  mais  Clérigos  deita  Vi  Ha  ,  rezervando  as  que  fo- 
bejarem  peia  os  Padres  de  S.  Paulo  as  dizerem  todas  por  ordem  do  Pa- 

dre Provincial ,  que  entaó  for ,  em  cuja  mao  fe  entregarão  as  efmo- 
las  das  ditas  mifTas  aííim  como  fe  forem  dizendo;  e  a  fua  Reverencia 
pelío  as  reparta  as  mais  que  poderem  fer ,  na  Serra  DoíTa  .  vai  de  In- 

fante ,  e  nefta  Cala  de  Villa  VilToza  ,  aplicando  as  efmolas  defTas  mif- 
fas  todas  pêra  as  obras  deíle  Convento  ,  pêra  que  fe  acabe  com  a  mor 

brevidade  que  for  poífivel.  E  quando  difto  fobejar  alspã  couza  ,  per- 
feita a  obra  do  dito  Convento  ,  fe  aplicará  pêra  as  obras  da  Serra 

DcíTa. 

Mando  que  o  poíTuídor  que  for  do  meu  morgado  de  Santa  Cruz, 
feja  obrigado  a  pagar  em  cada  hum  anno  dos  bens  do  dito  morgado 
cem  mil  reis  de  juro  ,  osquaes  deixo  aos  Religiozos  de  S.  Paulo  def- 

ta Viila  com  obrigafTaô  ,  que  a  Capella  mor,  e  cruzeiro,  e  Capellas 
colntcraes  íejaó  minhas .  e  de  meus  herdeiros  ,  onde  ío  ellcs  ,  e  os  tranf- 
vciiaes  defta  familia  ,  e  Caza  fepoíTao  enterrar;  iíío  por  ordem  dos 
Duques  deíle  eitado  fomente.  Eítas  miíTas  fediraó  pella  minha  alma, 
e  de  meos  avós ,  e  de  todos  os  f  lhos  defta  Caza  ,  e  primeiro  pellos 
mais  chegados  ,  difeorrendo  pellos  outros  ,  conforme  ao  parentefeo 
próximo ,  ou  remoto  ,  e  mais  neceílitados. 

Mando  que  na  minha  Capella  fe  digaô  dez  miíías  todos  os  dias; 
duas  pella  alma  de  Sua  Alteza  que  Deos  tem  ,  e  eítas  fe  dirão  no  altar 
mor:  outras  duas  pella  minha,  no  melino  altar  :  duas  pella  do  Se- 

nhor Dom  Alexandre  Arcebifpo  de  Évora  meu  Jimao  :  duas  pelío  Se- 

nhor D.  Filippe  :  huá  pella  Senhora  Duqueza  minha"  mulher  , ;  que 
Dcos  aja:  e  outra  pella  Senhora  D.Maria  minha  Irma.  Asquacs  mif- 
■fas  fera  obrigado  o  Duque  de  Barccllos  mandar  dizer  pellos  Clérigos 
de  mor  fatisiaflaõ ,  que  ouver  ,  antepondo  os  que  forem  Collegiaes 
deíle  meu  Collcgio  dos  Reys,  porque  fempre  elles  feraó  preferidos, 
-peia  o  que  inítitúo  as  Capellas  neceílaiias :  Convém  a  faber  ;  duas  de 
trinta  mil  reis  cada  huã  pêra  as  duas  miílas  quotidianas  ,  que  fe  dicc- 
rem  por  minha  alma.  Nas  de  Sua  Alteza  ,  c  do  Senhor  D.  Filippe 

Tom.  IV.  Ggggii  naó 
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naó  altero  nada  ,  porque  eftaó  inftituidas  ,  e  naó  he  minha  vontade 
inftituir  outras  de  novo  ,  fenaó  lembrar  ao  Duque  de  Barcellos ,  que 
faífa  dizer  as  ditas  miíTas  ,  e  as  que  íe  dicerem  pellos  Senhores  Dom 
Alexandre,  Duqueza ,  e  D.  Maria,  fe  fatisfaraô  na  forma  ,  em  que 
ategora  acuíhlmey ,  o  que  conftarâ  pello  affento  ,  que  fe  fez  com  os 
Capellaes  ,  que  hoje  as  dizem. 

E  por  quanto  o  Senhor  D.  Duarte  meu  Irmaô  deixou  inftitui- 
das duas  miíTas  quotidianas  na  minha  Capella  ,  pagas  a  íincoenta  mil 

reis  cada  huã  ;  declaro  que  os  dous  Capellaes  por  elle  nomead  os  no 
feu  teftamento,  hey  por  bem,  por  juftos  refpeitos  ,  que  a  iflb  me  mo- 

vem ,  que  elles  as  poíTaó  dizer  onde  quer  que  eftiverem  ,  ou  mandai- 
las  dizer ,  vifto  darme  licenfa  o  Senhor  D.  Duarte  no  fcu  teftamento 
pêra  iíTo.  Efta  faculdade  concedo  fomente  aos  dous  Capellaes  pri- 

meiro inftituidos ;  que  os  mais  que  forem  pello  tempo  adiante,  feraó 

obrigados  a  dizellas  na  minha  Capella  elles  próprios  *,  falvo  fe  peia  o 
contrario  tiverem  licenfa  dos  Duques  deita  Caza0Ig  jíuTjj  ínriom  nbiv 

Em  todas  eiras  Capellas  avera  hum  apontador ,  que  de  prezente 
quero  feja  Rafael  de  Caftro  meu  moíTo  da  Capella,  pella  fatisfairaó , 

que  tenho  del|^  c^j)  r;hj        ixiiTUír  iY  siqrps)  fib  < 
Os  Senhores  defta  Caza  feraó  obrigados  a  tomar  conta  defta  obrk 

gaíTaó ,  porque  naó  aja  deícuido  em  fe  dizerem  eftas  miilas.  E  dado 
cazo  que  faltem  alguãs  por  dizer  ,  as  mandaram  os  mefmos  Senhores 
dizer  pellos  Clérigos  ,  que  lhe  parecerem ,,  precedendo  primeiro  os 
Collcgiaes  ,  como  tenho  apontado  ,  e  Capellaes  de,  minha  Capella, 
que  naó  tiverem  obrigaftbes  precizas  ,  ou  impedimento ,  dandolhe  a 
efmola  ordinária  ,  e  regulada  pello  ciúhime ;  e  dos  fobejos ,  fe  ouver 
algus  ,  fe  irão  depozitandp  5  e  empregando  depois  em  bens  ,  com  que 
fe  poífa  inítituir  outra  Capella  de  novo;  o  que  fe  guardará  fempre^ 
acabada  de  inftituir  huã  ,  comelíando  outra.  êiRnioJ 

Eftas  inítituifloes ,  e  condi ifo es  ,  que  lhe  ponho  ,  fe  guardaram  na 
forma  ,  que  de  direito  poífo  ,,  porque  nao  he  minha  tenfaó  prejudi- 
callo  ,  antes  peíib  ao  Duque  de  Barcellos  ,  e  feos  fucceílbres  ,  que 
avenejo  alguás  duvidas  nefta  materia  ,  as  aíhanem  ,  e  folocitem  de  Sua 
Santidade ,  ou  de  pcílba  ,  a  quem  ifto  pertencer  ,  os  Breves ,  e  faculda- 

des, que  forem  ncceílar  ios>: ,  pêra  que  efta  minha  diípozilíaó  fe  execu- 
te,  como  tenho  declarado. 

Encomendo  muito  ao  Duque  de  Barcellos  ,  e  mais  fucceíTores  te- 
r.haó  cfpecial  cudado  ,  com  emparar  ,  favorecer  ,  e  fervir  as  Religiões, 
e  mofteiros  defta  Villa  ,  de  que  fomos  Padroeiros  ,  principalmente  a 
Provineia  dos  Religiozos  de.  Santo  António  da  Piedade ,  naó  faltando 
com  as  cí  molas  ,  que  feinpre  cuftumamos  fazerlhe  ;  e  os  Conventos 
das  Chagas,  c  a  clpcrania  ,  onde  tem  feos  enterros  muitas  Senhoras 
defta  Caza  vigiando  a  que  íe  guarde  toda  a  clauzura  ,  e  religião  ,  que 
atê  aqui  tiveraó ,  c  juntamente  nao  permittindo  ,  que  aja  cm  nenhum 
dos  mofteiros  relaxa  iiaó  algua  ,  antes  fendo  nccelíario ,  interceda  com 
os  íuperiorus  dos  ditos  Conventos,  de  maneira  ,  que  as  Religio/as  del- 
Jcs  fejaó  favorecidas,  e  veneradas,  pois  o  mereceram  iemrie  por  lua 
re.igiaó  ,  ç  virtude. 

Demais 
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Demais  defte  particular ,  e  o  comprimento  dei le ,  encomendo  ao 

Duque  meu  filho ,  e  lhe  peílb  encarecidamente  o  faíTa  comprir  o  mais 
brevemente  que  poíla  ;  e  com  a  pontualidade  ,  e  cuidado  ,  que  lhe  me- 
reíTo.     Feito  em  vinte  e  féis  de  Janeiro  do  armo  de  mil  e  feifeentos  e 
vinte  oito.     E  eu  D.  Agoftinho  Manoel  ,  que  o  eferevi  ,  à  inftancia 
de  Sua  Excellencia  ,  me  affiney  juntamente. 

rn  stiejjÍí  .O  lorínsc  o  oJneup  "íoq  3 

D.  Agoftinho  Manoel  e  Vafconcellos.  i ... 
t^vífls  sup  i3Hp  abno  issil  oq  z&  23ib  sup  f  mav 

-hq  tos  3ín^mo'J   ob^oaoo  sbsbj  ííÍ3l     .oTli  insq 
Em  nome  de  Deos  amen.  Eu  o  Duque  D.  Theodozio ,  naó  ía- 

bendo  a  hora,  em  que  Deos  noflo  Senhor  fera  fervido  levarmé  deita 
vida  mortal  a  fua  gloria,  e  bemaventuranfa ,  a  que  per  fe  verdadeira 
efpero  de  ir,  naó  por  meos  merecimentos ,  mas  confiado  nos  de  Chrif^ 
to  noiTo  Redemptor  ,  e  em  fua  fagrada  morte,  epaixam,  e  pella  in- 
terceíTaó  da  fempre  Virgem ,  e  Sacratifiiraa  Maria  fua  May  ,  e  de  todos 

os  Santos  da  gloria  ;  ordeno  pêra  bem  de  minha  alma  as  cotizas"  íeguin- 
tes.  Primeiramente  declaro  que  eu  tenho  feito  meu  teftamento ,  fer- 

rado ,  e aprovado  por  Manoel  de  Oliveira  Tabaliaô  de  notas  ,  eferito 
por  meu  mandado  por  D.  Agoftinho  Manoel ,  c  por  ambos  aífinado  o 
dia  ,  mez  ,  e  anno  ,  que  fenelle  achar ,  o  qual  quero  que  valha  ,  e  o 
aprovo  ,  e  confirmo  ,  pêra  que  valha -pella  melhor  forma  ,  e  via ,  que 
de  direito  tenha  lugar ,  tirando  nas  couzas ,  que  fe  encontrarem  coni 
asqnenefte  meu  Codicillo  declarar,  e  ordenar.  E  affim  deixo  Villa 
de  Conde  a  meu  filho  Dom  Duarte  pêra  viver  nella  ,  e  por  fua  morte 
tornara  logo  a  Caza.  Declaro  mais ,  que  Sua  Santidade  me  tem  paf- 
fado  hum  Breve  pêra  poder  tomar  dos  caidos  das  Comendas  íincoen- 
ta  mil  cruzados  na  forma ,  que  delle  conítarâ ,  dosquaeS  quero  que  fe 
tirem  vinte  mil  cruzados  pêra  fe  comprarem  fazendas  ,  que  fe  apli- 

quem a  alguãs  Comendas  pequenas  ,  com  que  fiquem  com  mayor  ren- 
dimento ,  e  a  efcol  ha' das  Comendas,  que  fe  haõ  de  adiantar  na  renda 

fará  livremente  o  Duque  de  Barcellos.  Quero  mais  que  fe  tirem  dos 
mefmos  caidos  dez  mil  cruzados  pêra  a  Caza  da  tíompánhia  de  Jefu, 
Os  vinte,  que  ficam  ,  quero  que  fejaô  pêra  meu  filho  D.  Duarte.  E 
declaro  mais ,  que  eftes  fincoenta  mil  cruzados  fe  nam  tiraram  ,  nem 
em  todo,  nem  em  parte  dos  caidos  das  Comendas,  que  tenho  dado  a 
meu  filho  D.Alexandre,  porque  cíTe  quero  eu  que  eile  arrecade  pê- 

ra fi ,  e  os  goze  ,  porquanto  confio  dcllc,  que  fe  avera  na  arrecadaí- 
faõ  dclíes ,  como  bom  Irmão  do  Duque  deRarcellos.  Declaro  melhor, 
que  o  que  quero  hc ,  fe  comprem  os  vinte  mil  cruzados  em  rezêrrelfe 
de  rais ,  e  os  rendimentos  delias  fe  npplicaraô  às  Comendas  ,  que  tfâê 
tem  de  renda  cem  mil  reis;  ccomcfiarfeha  por  aquellas ,  a  que  menos 
ifalta  peia  chegar  aos  cem  mil  reis  ele  renda  ,  e por efta  ordem  feimm 
perfazendo  cem  mil  reis  a  cada  hua  dos  ditos  rendimentos  das  ditas 
fazendas,  que  fe  comprarem  pellos  vinte  mil  cruzadas.     Item  ,  à do  , 
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do ,  que  fe  faífa  diligencia  fobre  os  dõtcs  das  orfans  ,  que  o  Duque 
D.  João  ,  que  Deos  tem  deixou  ,  eque  fe  vejaó  os  que  naÓ  eftaó  com- 

pridos ,  pêra  que  logo  fe  cumpraó. 
Item  mando  ,  que  fe  mandem  fazer  huãs  contas  de  ouro ,  e  âm- 

bar ,  eque  fedem  ao  menino  Jefus  de  Évora  ,  em  lugar  de  outras  do 
mefmo  menino  Jefus  ,  que  fe  deraó  ao  Senhor  D.  Duarte ,  que  Deos 
tem  ,  meu  tio  ,  e  que  fe  veja  o  teftamento  do  Senhor  D.  Duarte  ,  pêra 
ver  fe  aponta  nelle  a  valia ,  de  que  haó  de  fer.  E  fc  fe  poderem  ver 
huas  contas  ,  que  a  Senhora  D.  Catharina  minha  Senhora  deu  a  Dona 
In£s  de  Noronha  ,  faybafe  quantas  faó  ,  e  o  tamanho  delias ,  que  con- 

forme a  elles  fe  devem  fazer  ,  e  pêra  iílb  fe  peífa  da  minha  parte  a  Fer- 
não Telles  ,  que  as  mande  moftrar. 
Item  mando  que  fe  veja  hum  papel  do  Senhor  D.  Duarte  meu 

tio  ,  que  Deos  tem  ,  o  qual  papel  tem  Francifco  de  Soufa  Coutinho , 
eque  fe  lhe  mande  pagar.  Item  declaro,  que  tenho  prometido  de  pe- 

dir a  Sua  Mageílade  hum  habito  de  Chrifto  peia  o  Lecenceado  Joaó 
Ravafco  Pacheco  ,  e  que  depois  lhe  mandey  prometer  em  lugar  do  ha- 

bito huã  Comenda  ,  que  naõ  teve  erteito  ,  a  que  elle  também  deu  al- 
guã  cauza  ,  de  que  fabe  o  Padre  Manoel  Alvres ;  mando  que  fe  veja 
ifto  bem  ,  e  que  fe  lhe  íatisfaça  no  melhor  modo  que  puder  peia  meu 
defeargo ,  fe  niflb  algu  cargo  tenho.  E  poreíla  fer  minha  ultima  ,  e 
derradeira  vontade ,  quero  que  em  tudo  fe  cumpra  efte  meu  Codicil- 
lo,  eque  valha,  como  de  direito  melhor  pode  valer,  e  tenha  lugar, 
e  de  meu  mandado  o  efereveo  o  Padre  Manoel  Alvres  meu  ConreíTor, 
e  comigo  aíHnou  na  minha  camarinha  em  Villa  Viílbza  aos  doze  do 
mes  de  Novembro  do  anno  de  mil  feifeentos  e  trinta. 

Item  quero  ,  que  fe  dem  a  Francifco  Tavares  da  Sylva  trinta  e 
féis  alqueires  de  trigo  em  cada  hum  anno  em  fua  vida  ,  e  por  lua  mor- 

te 7  a  Alaria  Pinta  fua  mulher  ,  e  da  mefma  maneira  dez  mil  reis  era 
dinheiro.  E  com  ifto  hey  por  acabado  efte  Codicillo  hoje  mes  ,  e  an- 

no ,  e  dia  acima  dito.  Item  lhe  deixo  duzentos  cruzados  por  huma 
vez  pêra  cazamento  de  fua  filha.  Hoje  o  mefmo  mes ,  e  anno  acima 
dito.  Item  deixo  a  Manoel  Machado  duzentos  cruzados  pêra  caza- 

mento de  lua  rilha.  E  por  aqui  houve  por  acabado  efte  meu  Codicil- 
lo ,  como  acima  digo ,.  hoje  dia  ,  mes ,  e  anno  acima  dito. 

O  DUQUE. 

Manoel  Alvres. 

. 

Saybaó  quantos  efte  inftromento  de  aprovaíTaó  de  Codicillo  vi- 
rem ,  que  no  anno  do  Nafcimento  de  noííb  Senhor  Jezus  Chrifto  de 

mil  feifeentos  e  trinta  annos  ,  aos  doze  dias  domes  de  Novembro  ,  do 
dito  anno  nefta  Villa  ViToza  nos  PaíTos  do  Excellentiffimo  Senhor  D. 

Theodozio  Duque  de  Bragança  noííb  Senhor,  na  fua  cazinha  ,  eftan- 
do  elle  ahi  deitado  cm  huma  cama  doente  de  doenfa  corporal  ,  que 
noflb  Senhor  foi  fervido  darlhe  ,  mas  em  todo  feu  peitei  to  juizo, 
quanto  Deos  nelle  p os ,  fe«  undo  pareceo  a  mim  Tabaliaõ ,  eastcfte- 

m  unhas 
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inunhas  ao  diante  nomeadas,  logo  dasmaõs  do  dito  Senhor  às  de  mim 
Tabaliaõ  me  foi  dado  efte  papel,  dizendo  que  era  o  feu  Codicillo,  e 
que  lho  aprovaffe ,  e  eu  Tabaliaõ  lhe  fís  pergunta  ,  fe  era  Codicillo 
leu  ,  e  quem  lho  fizera  :  e  fe  depois  de  feito  ,  lho  lera  :  e  fe  eftava  à  ília 
vontade?  e  elle  me  deu  em  repofta,  que  era  o  feu  Codicillo  :  e  que  lho 
fizera  o  Padre  Manoel  Alvres  feu  ConfeíTbr :  e  que  depois  de  feito  , 
lho  lera ,  e  que  eftava  a  fua  vontade  ,  e  o  aííinâra ,  e  que  queria  que 
vai  efte ,  e  fe  compriíTe  ,  como  fe  nelle  contem  :  e  que  naó  valendo , 
como  Codicillo  ,  valha  como  teftamcnto  ,  ou  na  melhor  forma  ,  e  ma- 

neira ,  que  em  direito  valer  poíTa  ,  por  efta  fer  fua  ultima  ,  e  derra- 
deira vontade  ,  e  defcargo  de  fua  conciencia  ;  e  pello  affím  dizer  ,  eu 

Tabaliaõ  ao  diante  nomeado  fís  efte  inftromento  de  aprovaífaõ  de  Co- 
dicillo ferrado,  a  que  foraó  teftemunhas  prezentes  ,  chamadas  ,  e  ro- 

gadas do  dito  Senhor  D.  António  de  Mello  ,  e  Manoel  de  Souza  de 
Brito  ,  e  Pedro  de  Souza  Pereira  ,  e  D.  Pedro  Poeros ,  e  D.  Luís  de 
Noronha,  e  Joaó  Vafques  Ribeiro  todos  moradores  nefta  Villa.  E  eu 
Manoel  de  Oliveira  publico  Tabaliaõ  de  notas  nefta  Villa  ViíTofa  pel- 

lo dito  Senhor  fís  efte  inftromento  de  aprovaífaó ,  que  aífiney  de  meu 
publico  final  ,  que  tal  he ,  e  cozi  com  huã  linha  branca ,  e  o  aífinou 
o  dito  Senhor. 

Manoel  de  Oliveira. 

nuo-jr  oup  oi3up   .  ov  jnbòf, 

O  DUQUE,  &  °ífío 

Manoel  de  Souza  de  Brito.  IB  D.  Pedro  Poeros.  tr  Pedro  de  Souza  Pe- 
reira. t=s  D.  António  de  Mello,  ta  D.  Luis  de  Noronha.  Éâ  Joaõ  Vaf- 

ques. 
CumpraíTe  fem  perjuizo  de  terceiro  ,  e  ajuntefe  ao  teftamento, 

Villa  Viflbza.    Novembro  29  de  630. 

Francifco  de  Mira  Vogado. 
. 

DeclaraJJhÔ.  s-  oxhh i     .críirl  1  . 

Ordenou  Sua  Excellencia  que  as  Comendas  fenaó  dem  fenaó  de- 
pois da  vinda  do  Breve  de  Sua  Santidade,  que  ja  eftava  paíTado  fobre 

os  caídos.  Item  ,  que  fe  tire  aquelles ,  que  levarem  as  Comendas  das 
mercês  ordinárias  o  que  parecer  ao  Duque  deBarcellos:  eque  quando 
fe  derem  as  aprezentaífoés  ,  fe  lhes  declarara  ,  que  por  Breve  de  Sua 
Santidade  naó  podem  levar  os  caidos  por  eftarem  aplicados  pêra  ou- 

tra couza. 

Item,  que  o  Duque  deBarcellos  defconte  a  Dom  Luis  ,  ou  com 
occaziaô  da  Comenda  acrefcentada  ,  ou  com  o  que  lhe  poderá  tirar  da 
mercê  ordinária ,  de  forte ,  que  fique  tudo  compofto  ,  fem  ficar  obri- 

gado à  fatisfaífaó  dos  annos ,  que  D.  Luis  allega  naó  lhe  ferem  pagos. 
Ordenou  mais ,  que  nem  com  a  occafiaó  das  Comendas  dadas ,  fe  tira- 

rá a  nenhum  dos  que  levaó  Comendas ,  nem  as  moradias ,  nem  os  or- denados. 

Item 
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Item  declarou ,  que  a  filha  de  André  de  Lemos  tem  determina- 

do ,  que  fe  lhe  dem  cem  mil  reis  pêra  ajuda  de  feu  cazamento ,  e  que 
por  parte  deftes  ,  ou  quarenta ,  ou  feífenta  mil  reis  lhe  tem  aplicados 
de  huã  divida ,  que  ficou  a  dever  Gemes  de  Ribeira  do  officio  ,  que 
fe  deu  a  fua  enteada  de  mayor  valia ,  do  que  fe  lhe  tinha  prometido , 
e  o  mais  fe  lhe  comporá  na  forma  que  melhor  parecer. 

Item ,  que  fera  bem  ,  que  fe  faíTa  alguá  mercê  pêra  ajuda  de  ca- 
zar  huá  filha  de  Manoel  Rodriguez  Azeitado  qual  elle  quizer ,  eelle 
nomea  Catherina  de  Sena.  Item  declarou  mais  ,  que  as  Provizoés  , 
que  Sua  Alteza  deu  ,  em  fua  vida  pêra  a  Senhora  do  Rozario  das  Cha- 

gas ,  e  eílaó  em  poder  de  Hieronymo  Dias  de  Araújo ,  que  do  tal  di- 
nheiro fe  ha  de  comprar  hum  ornamento  com  dalmaticas ,  por  eíla  fer 

a  vontade  da  Senhora  D.  Catherina  que  Deos  tem. 
Aííiney  por  mandado  do  Duque  meu  Senhor ,  e  a  feu  rogo  ,  por 

elle  o  naó  poder  fazer. 

Jíjim  ejlá  no  Original.  O  DUQUE  digo  D.  ALEXANDRE. 

DeclaraJfaÕ. 

Fallando  a  Sua  Excellencia  na  filha  de  Francifco  Galvão  pêra  fe 
meter  Freira ,  refpondeo  Sua  Excellencia  que  feria  bem  que  o  Duque 
de  Barcellos  lhedeífe  ajuda  pêra  iilò ,  eque  elle  determinara  de  o  fa- 

zer aífim. 

Fallandolhe  nas  dividas  atrazadas  de  Joaõ  Vafques ,  Ignacio  do 
Rego  ,  e  feu  fogro  ,  e  em  Gonfalo  Mendes  Mergulhão  ,  refpondeo  Sua 
Excellencia,  que  avia  perdoado  as  dividas  velhas  de  João  Vafques,  e 
as  dividas  velhas  de  Gonfallo  Mendes  Mergulhão  ,  na  forma ,  que  eu 
explicarey ,  avendo  duvida  ,  de  quaeíquer  dividas  :  e  que  também  de- 

terminava de  perdoar  as  de  Ignacio  do  Rego ,  e  feu  fogro ,  mas  que 
jílo  era  antes  de  dar  a  Conezia  a  Belchior  do  Rego  íeu  filho  ,  e  ne- 

to •,  porem  que  fupoílo  que  lhe  deu  a  Conezia  ,  naó  perdoava  as  divi- 
das,  aííim  de  Ignacio  do  Rego  ,  como  de  Belchior  Mendes  Cacella. 

AÍTiney  por  mandado  do  Duque  ,  meu  Senhor ,  e  a  feu  rogo , 
por  elle  o  naó  poder  fazer. 

D.  ALEXANDRE. 

Regimento,  e  F./íatutos  doColíegio  dos  Reys  de  Vilía-V "icofa ,  da- 
do, e  coii/h  '  ado  por  E/Rey  D.  João  IV.     Ejhí  no  Cartório 

da  Ca/a  de  Bragança ,  onde  o  ccpiey. 

Regimento  ,  c  EJlatutos  do  Collegio  dos  Reys  de  Villa  Viçoja. 

ÍUID.  2  6  8.  TP^  ̂ m  Joa°  Por£raÇ3  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  e  dosAlgaryes, 
JL^  Sx.  faço  faber  aos  que  efte  virem  ,  que  querendo  ,  que  a  minha 

11.  1645.     Cappclla  do  Ducado  de  Bragança  fcja  bem  fervida,  e  que  no  culto, 

cofii- 
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e  otficios  divinos,  que  nclla  fe  cclcbraó  naó  aja  falta,  c  fe  façaó  con- 
forme ao  ceremonial  Romano,  c  difpoíiçaó  dolagrado  Concilio  Tri- 

dentino  ,  e  vendo  que  pêra  efte  eííeito  ic  confeguir  ,  iaó  necefTarios 
acólitos,  eminiilros  bem  criados  ,  einftruidos- nas  cevemonias ,  e  ritos 
cclcziaíticos ,  e  conformandome  com  o  intento  que  nefte  particular  te- 

ve o  Sereniílimo  Senhor  Duque  D.  Theodòíio  meu  pay  que  íanta  glo- 
ria aja  ,  em  ordenar  hum  Collegio  chamado  dos  Reyes  ,  e  que  nelle  fe 

criaílem  moços  que  bem  criados  foífem  ,  e  doutrinados  vieífem  a  fer 
miniítros  idóneos  ,  pêra  o  ferviço  que  na  dita  Capclla  fe  faz,  querendo 
hora  reformar  eíte  Collegio  ,  e  darlhe  eílatutos ,  pellos  naó  ter,  pêra 
fe  governarem  os  Collegiaes  ,  e  fe  faber  as  condições  ,  com  que  quero 
entrem  no  Collegio ,  as  qualidades  que  haó  de  ter  ,  e  o  modo  que  ha 
de  aver  em  os  aceitar  ,  veftidos  de  que  haô  de  ufar  ,  em  que  tempo  fe 
lhes  haó  de  dar,  reçaó  ,  que  haó  deter,  e  como  ocuparão  o  tempo  ,  e 
quanto  fera ,  o  que  devem  eítar  no  Collegio ,  as  obrigações  e  partes  que 
devem  concorrer  noReytor,  e  em  qualquer  dos  ofFieiaes ,  o  eítillo  que 
fe  hade  obíervar  no  recebimento  ,  e  defpera  das  rendas  ,  e  as  contas  ,  e 
em  que  tempo  ,  e  de  que  maneira  fe  haó  de  tomar  ,  com  outras  adver- 

tências que  parecerão  neceífarias  ,  mandey  ordenar  o  regimento  feguin- 
te  ,  que  quero  ,  e  mando  fe  guarde  ,  pelía  maneira  ao  diante  declarada. 

CAPITULO     í. 

Numero  dos  Collegiaes  ,  as  qualidades  que  hao  de  ter  ,  e  o  modo  que 
hade  aver  em  os  aceitar. 

Averá  neíle  Collegio  athe  oito  Collegiaes ,  e  farfehaó  boas  de- 
ligencias  ,  por  fe  acharem  moços  de  boas  vozes  ,  que  tenhaó  principio 
decanto  de  orgaó  ,  e  ainda  que  o  naó  tenhaó,  naó  paliando  de  nove 
annes ,  que  nelles  dem  mofra  de  aproveitarem ,  e  terem  boas  vozes, 
e  os  que  íòuberem  cantar,  dando  moflras  de  naó  mudar  cedo  ,  íeraó 
recebidos  ,  fenaó  paliarem  de  doze  annos  ,  efe  forem  extravagantes  que 
tenhaó  corrido  muitas  terras,  naó  íeraó  recebidos,  fem  tirar  informa- 

ção de  lua  modeíiia  ,  e  criação ,  e  dos  que  aíTun  fe  acharem ,  avendo 
alguns  de  iguaes  partes  fc  fará  elleiçaó  ,  dos  que  forem  naturaes  das 
terras  de  meu  Ducado  d„*  Bragança  ,  e  de  melhor  nafeimento  ,  e  que 
careçaó  de  inhabellidade  ,  pêra  deixarem  avir  a  fer  Sacerdotes,  de  que 
fe  tirara  informação  fecreta  ,  como  fe  faz  aos  que  querem  entrar  em 
Relligiaó  ,  chamados,  e  examinados  ,  em  prezença  do  Reitor  do  Col- 

legio ,  e  meílre  da  dita  Cappella  ,  precedendo  as  mais  delligencias  ne- 
ceííarias,  fe  fará  hum  termo  no  livro  peia  mo  ordenado,  em  que  fe 
declarem  as  condições  ,  com  que  quero  fejaó  admetidos  ,  e  logo  que 
forem  recolhidos  no  Colle2;io  o  Pveitor  os  ira  iníbuindo  no  ajudar  as 
minas,  e  1:00  eíulos  que  feguardaó  na  Cappella. 

Tom.  TV.  Hhhh  F.l- 
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CAPITULO     II. 

Vefltâos  dos  Collegiaes  ,  e  a  que  tempos  fe  lhes  hao  de  dar. 

Recolhidos  os  Collegiacs  no  Collegio  ,  tratará  o  Reitor   de  os 
mandar  ,  e  feja  por  eíta  maneira  ,  roupa  de  linho  fera  a  cartum ad a  ,  e 
que  parecer  ao  Reitor,  de  maneira  que  andem  limpos  ,  e  poderá  ter 
cada  Collegial  quatro  camizas  ,  duas  li! ouras  ,  dous  pares  de  meãs  de 
linho  ,  féis  voltas  ,  féis  pregados  de  olanda  ,  pano  de  Rcy  ,  ou  caíía  , 
quatro  lenços  de  linho  ,  e  farfeha  aifento  deita  roupa  ,  que  aííy  o  Rei- 

tor lhe  for  dando  pello  Efcrivaó  ,  aílinado  pello  Reitor  no  livro  pêra 
iíTo  ordenado  ,  declarando  a  que  deu  a  cada  hum  ,  e  a  que  tempo.     A 
roupeta  fera  de  vintreno  preto  ,  que  chegará  athe  a  correa  do  fapatto  ; 
as  voltas  feraó  todas  do  mefmo  feitio,  enaó  confentira  que  feja  o  azul- 
ladas  £  manteo  de  baeta  ,  os  calções  ,  jubaõ  ,  meãs  ,  e  fappattos  ,  feraô 
de  tal  pano  ,  e  feitio,  que  bem  fe  veja  que  faó  pêra  peilbas  ,  diítina- 
das  pêra  o  ferviço  da  Igreja  ,  e  na  modeítia  diito  tenha  o  Reitor  par- 

ticular cuidado  ,  e  tudo  fe  lhes  dará  a  tempos  devidos  ,  e  poderá  o  Rei- 
tor dar  a  cada  Collegial  por  anuo  fette  pares  de  fapattos  ,  ehuás  bot- 

tas  pêra  o  inverno  ,  e  huas  meãs  pêra  o  veraó  ,  de  cor  pardas  ,  ou  de 
outra  cor  honefta ,  advertindo  ao  ofKcial ,  que  os  faça  de  modo ,  que 
aturem  eíte  tempo,  e  aos  Collegiaes  que  os  tratem  bem,  e  aífim  os 
mandará  confertar  quando  for  neceíFario  ,  terá  cada  hum  feu  roupão 
de  faragoça  ,  chapeo  ,  e  barrete  ,  terá  fua  cama  ,  e  naó  confentira  o 
Reitor ,  que  durmaõ  dous  em  huã ,  nem  dous  em  huã  caza ,  ainda  que 
em  camas  diverfas  ,  falvo  fendo  jrmaós ,  durmiraõ  todos  no  durmito- 
rio  \  o  Reitor  tenha  muito  cindido  de  reformar  as  camas,  que  pode- 

rão ter  três  lançoes ,  hum  colchão  ,  e  hu  enxergão  ,  e  dous  cobertores 
de  papa. 

CAPITULO 

Reçaõ  que  hao  de  ter. 

Ao  almoço  fe  dará  a  cada  hum  hum  micho  ,  e  à  merenda  outro  , 
c  ao  jantar,  e  a  cea  o  paó  necelTario  ,  de  maneira  que  pêra  cada  Colle- 

gial em  hum  dia  naó  palie  a  rcíiaó  de  três  padas  de  vinte  c  finco  por 
alqueire,  porque  a  eíle  refpeito  no  fim  do  anuo  fe  lhe  ha  de  pedir  con- 

ta ,  corno  ao  diante  fe  dirá  e  o  que  fobejar  das  três  padas  fe  for  micho 
inteiro  fe  guardara  peia  o  Collegio  ;  teia  cada  hum  arrátel  e  meyo 
de  carne  por  dia  ,  fem  quebra ,  e  de  quando  em  quando  algíía  fruita , 
ou  huã  talhada  de  queijo  ,  e  nos  dias  de  peixe  hum  arrátel  com  feu s  le- 

gumes ,  e  os  que  o  naó  comerem  ,  três  ovos  ao  jantar ,  e  dous  a  noi- 
te ,  e  nos  dias  de  jejum  fe  lhes  dará  ao  jantar  mais  aiguã  couza ,  nos 

dias  de  feitas  principaes  ,  como  as  quatro  do  anno  ,  noíla  Senhora  ,  e 
Appoítollos,  lhes  mandará  o  Reytor  acrecentar  algua  couza  ao  jantar, 

e  as  noites  deVeípora  de  feita  y  ficará  a  difpoliçau  do  Reitor  manda r- lhe 
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lhe  fazer  fogo  ,  e  darlhe  algum  mimo.  No  dia  de  Reis  que  he  o  de 
Aia  feita  teraõ  hum  jantar  mais  acrecentado ,  e  no  que  nelle  fe  gaitar 
íe  fará  deípeza  em  titulo  apartado ,  declarando  nella  o  que  fe  lhe  deu. 

CAPITULO     IV. 

Inverno. 

Levantarfehaó  os  Collegiaes  ,  defde  o  tempo  que  fe  entra  na  Ca- 
pella  as  fette  horas  ,  as  íeis ,  e  depois  de  vertidos  comporão  fuás  ca- 

mas ,  e  varrerá  cada  hum  o  lugar  aonde  tem  a  fua ,  almoçarão  ,  e  o 
tempo  que  lhe  ficar  ,  athe  as  fettc  gaitaram  em  algum  honeíto  exer- 

cido ,  eltando  fempre  aparelhados  ,  pêra  que  quando  fe  tocar  o  fino 
da  Capelía  ,  acudaõ  conforme  difpuzer  o  Reitor ,  e  em  dando  o  fino  o 
primeiro  final ,  pêra  matinas  ,  terá  cuidado  o  Reytor  de  os  mandar  to- 

dos juntos  ,  de  dous  em  dous  com  gravidade  pêra  a  Capella  ,  com  fuás 
fobrepelizes  fazendo  hum  delles  apontador ,  p:ra  que  ao  tornar ,  que 
fera  da  melma  maneira  ,  e  depois  dos  ofHcios  acabados ,  lhe  dar  conta 

do  Collegial ,  que  fe  defcompoz  ,  aíT)'  na  ida  ,  e  vinda  da  Cappella , 
como  na  aíTiftencia  que  nella  fizeraó ,  fe  fahiraó  delia  fora ,  ou  fe  foi 
com  licença  ,  e  como  cada  qual  fe  ouve  no  que  lhe  mandarão  ,  e  o  Rei- 

tor caítigsrá  qualquer  falta  que  ouveffe  como  lhe  parecer.  E  porque 
des  que  entra  Outubro  ,  thc  o  primeiro  deMajo,  fempre  fe  acabarão 
ordinariamente  os  officios  de  pella  menhaa  athe  as  dez  horas  ,  gaitarão 
os  Collegiaes  eíTa  hora  ,-  athe  as  onze  no  exercido  do  canto ;  e  aveia 
hum  apontador  que  aponte  ao  Reitor,  os  que  naõ  foraõ  pêra  os  cas- 

tigar ,  e  fe  fará  eíte  exercício  na  caza  peia  iíto  ordenada ,  aonde  a  eífas 
horas  os  eítará  o  meítre  do  canto  efperando  ;  jantarão  as  onze  ,  aonde 
terão  fua  lição  por  algum  livro  devoto  ,  aonde  fe  guardara  filencio , 
e  depois  athe  huã  hora  paliarão  em  honeíta  converfaçaó  ,  ou  no  que 
lhe  parecer  ,  de  huã  athe  as  duas  gaitarão  em  ler  ,  e  efcrever  os  que  naô 
fouberem  ,  c  es  eítudantes  eítudaraó.  Dadas  duas  horas  ,  c  dando  final 
na  Cappella  pêra  Vcfporas  ,  iraõ  na  conformidade  de  pella  menhãa,  e 
acabadas ,  tornarão  na  mefma  compoítura  ,  fazendo  o  apontador  íeu 
orneio  fendo  neceíiario  ,  chegados  a  caza  ,  aonde  ja  citará  o  meítre  do 
canto,  lhes  dará  liçaõ  que  durará  pello  menos  hora  e  meya  ,  e  acaba- 

da eira  licaó  terão  de  recreação  athe  as  ave  marias  •,  e  logo  que  as  re- 
zarem iraõ  fazer  fua  cuítumada  oraçaô  ao  Oratório ,  dandofe  pêra  iilb 

final,  feita  a  oração  ,  fe  recolherão  ,  e  eítudaraó  the  as  oito  horas  ca- 
da hum  em  íeu  lugar ,  eítudando  cada  qual  baixo  ,  de  modo  que  naó 

perturbem  hus  aos  outros  ,  e  o  Reytor  os  hirá  vigiar,  pêra  que  gaitem 
bem  eíte  tempo.  Cearão  as  oito  horas  e  fe  lançarão  as  dez  ,  e  o  Rei- 
tor  vigiara  fe  fe  lançaó  na  cama  a  eíTe  tempo  ,  e  fe  apagaó  as  candeas , 
ficando  íempre  alampada  do  dormitório  aceza  toda  a  noite  no  que 
avera  particular  cuidado. 

Tom.  IV.  Hhhnii  CA- 
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CAPITULO     V- 

Verao. 

Noveraó,  qne  comefTa  defde  o  tempo  ,  que  entraó  na  Cappella 
ns  féis  horas  ,  fe  levantarão  as  finco  ,  e  faraó  o  mefmo  que  no  Capitu- 

lo atras,  jantarão  as  onze ,  cearão  asfette  ,  deitarfêhaó  as  dez  ;  pêra  a 
confiçaó  que  fera  cada  mez,  iraô  todos  juntes  a  hum  Convento  ,  quan- 

do fenaó  confeífarem  na  Cappella  aonde  eómmungaraÕ  os  que  tiverem 
idade  ,  que  o  Reitor  os  veja  ,  e  fempre  efeolheraó  o  dia  mais  folemne, 
que  vier   no  mez  ,  pêra  o  fazerem  ,  ou  feja  fefta  da  Virgem  Senhora 
noíla  ,  ou  de  Appoítolos ,  e  no  dia  de  Reyes  comungarão  naCapclla, 
todos  juntos  the  os  criados  da  caza  ,  por  maó  do  Reytor.     Naó  íahi- 
raó  fora  do  Collegio  ,  nem  faraó  vizita  a  pefíba  algua  nem  fahiraó  fo- 

ra à  Viila  ,  fenaó  a  couza  do  ferviço  da  Cappella  ,  e  com  companheiro 
que  o  Reitor  lhe  der  ,  e  quando  alguém  de  fora  trouxer  algum  recado, 
peia  qualquer  Collegial ,  ou  lhequizer  fallar,  o  porteiro  dará  primei- 

ro recado  ao  Reytor  ,  pêra  que  lhe  dê  licença ,  ou  naó  ,  e  indo  o  Col- 
legial fallar  a  alguém  fem  ella  fera  caíligado  pello  Reitor  ;  naó  con- 

fentira  que  Collegial  algíí  efteja  a  porta  do  Collegio  ,  ou  fe  detenha 
nella ,  falíando  com  alguém  por  muito  tempo  ,  e  fe  for  couza  neceíTa- 
ria  ,  ou  peíToa  de  refpeito  ,  poderá  entrar  a  fallar  com  elle  na  caza  do 
exercido  ,  e  outro  fy  naó  confentirá  ,  que  algum  Collegial ,  leve  pef- 
foa  algua  ao  quintal  fem  fua  licença  ,  e  denenhua  maneira  a  dará  ,  pê- 

ra a  levar  ao  dormitório  ,   nem  confentirá  que  tenhaó  amizades  ,  que 
os  dezenquietem  ,  nem  eítejaó  debaixo  dos  arcos  da  Cappella  em  con- 
verfaçaó  em  tempo  algum  ,  e  quando  os  Collegiaes  forem  ao  campo  , 
naó  admitirão  peíToa  algua  em  fuá  companhia  ,  e  indo  à  Villa  ,  naó  ad- 

mitirão fenaó  aquelles  ,  que  fe  dever  por  cortezia  ,  e  hiraó  fempre  jun- 
tos de  dous  em  dous  ,  conforme  fuás  antiguidades  ,  fem  fe  apartarem 

hus  dos  outros  ,   nem  em  nenhum  lugar ,   de  que  o  mais  antigo  terá 
muito  cuidado  pêra  avizar  ao  Reitor ,  pêra  os  caíligar  ,  como  lhe  pa- 

recer ,  ao  que  íizer  o  contrario,  e  no  tempo  da  recreação,  pêra  que 
naó  eítejao  ociozos  ,  poderão  jugar  algum  jogo  honefto  como  bolla, 
truque  ,  toque  emboque  ,  piaó  ,  péla  ,  e  outros  femelhantes   que  a  ida- 

de pedir  ,  mas  nunca  feja  de  cartas  ,  ou  dados  ,  nem  joguem  dinheiro. 
Poderá  o  Reytor  quando  lhe  parecer ,  mandar  ao  campo  os  Collegiaes 
todos  juntos  pêra  fe  recrearem  ,  emeomendando  ao  apontador  delles 
que  os  vigie  ,  e  de  tudo  lhe  venha  dar  conta ,  peia  os  caíligar  confor- 

me a  culpa ,  e  três  vezes  no  anno  lhe  dará  hum  jantar  no  campo  ,  e 
ferá  o  jantar  mais  acrefeentado  ,  aonde  o  Reytor  (cachará  prefente ,  e 
do  gafto  que  fizer  fe  fará  defpeza  em  titulo  apartado ,  como  fe  dilfe 
nos  dos  Reyes. 
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CAPITULO     VI. 

Obrigação  do  Reitor  ,  e partes  que  nelle  devem  concorrer. 

Será  hum  Sacerdote  de  aprovada  virtude,  de  que  eu  tenha  mui- 
ta fatisfaçaõ ,  que  faiba  bem  canto  ,  e  latim  ,  pêra  fazer  experiência 

da  utilidade  ,  que  tiraó  os  Collcgiaes  dos  feus  eítudos  ,  fará  guardar 
eítes  eftatutos  com  muita  pontualidade,  e  pêra  que  todos  os  faiba 6, 
ea  obrigação  que  delles  rezulta  ,  mandará  fe  leão  por  lição,  de  quan- 

do em  quando  ;  farfeha  refpeitar  ,  nem  com  elles  tenha  facilidade  , 
nem  amizade  alguã  ,  mas  a  todos  trate  com  igualdade  ,  refpeitando 
com  tudo  aos  de  melhores  procedimentos  melhor  eftudante,  eque  inof- 
tre  mais  vertude ,  e  feia  de  maneira  que  os  mais  entendaó ,  que  por 
efte  refpeito  ,  e  aíTun  fe  animem  pera  o  imitar ,  farlheha  fuás  praticas 
efpirituacs ,  quando  lhe  parecer  ,  principalmente  na  Vefpora  do  dia 
em  que  fe  ouverem  de  confeifar.  Comera  íempre  no  refeitório  com 
os  Collegiaes  ,  e  nao  levara  a  comer  alguém  de  fora  ao  refeitório  ,  nem 
terá  hofpedes  noCollegio,  nem  dentro  nelle  dará  de  jantar  a  alguém , 
nem  que  peíTca  de  fora  durma  no  Colíegio.  Benzerlheha  a  meza  ,  ou 
o  mandara  fazer  pello  Collegial ,  que  for  de  Ordens  Sacras,  e  dará 
defpois  as  graças ,  terá  cuidado  de  os  vigiar  no  tempo  da  recreação  ,  c 
tempo  d:  eíludo  pera  faber  em  que  paílaó  o  tempo  ,  de  quando  em 
quando  aíliíra  ahçaó,  eveja  o  frui  to  que  cada  qual  tira.  Dará  com- 

panheiro ao  Colle^ial  que  mandar  fora  ,  trabalhe  muito  porque  aja 
conformidade  nos  Collegiaes ,  nem  coníinta ,  que  entre  alguns  aja  ini- 

mizades particulares ,  nem  outros  andem  em  diíferenças  ,  e  qualquer 
deite  extremo  comporá  como  convém  ,  nem  confinta  que  traga õ  facas 
coníigo  ,  e  fabendo  que  algum  anda  em  peleja  com  outro,  os  fará  ami- 

gos. Quando  os  caftigar  por  alguas  culpas  feja  no  refeitório  diante 
de  todos ,  dizendo  porque  os  caftiga.  Sairá  poucas  vezes  fora  do  Col- 

íegio ,  e  quando  fair  deixe  o  Colíegio  encomendado  ao  Collegial  mais 
antigo.  Será  o  Reitor  apontador  do  meílre  do  Canto  ,  pera  informar 
quando  for  ao  quartel  como  continua.  A  reçaó  do  Reytor  fera  nos 
dias  de  carne  três  arratens  ,  e  tantos  nos  dias  de  peixe  ,  féis  padas  de 
paó  pera  elle  ,  e  feu  moço  fe  o  tiver ,  e  quarenta  reis  pera  vinho  ,  e 
nao  fendo  o  Reitor  Cappellao  ,  ou  peífoa  ,  a  quem  eu  dê  renda  por 
outra  via ,  tera  a  mefma  reçaó ,  com  mais  vinte  mil  reis ,  pera  fe  vef- 
tir  afTy ,  e  a  feu  moço ,  e  os  requerimentos  dos  Collegiaes  em  quanto 
eftiverem  noCollegio  correráó  pello  Reytor,  pera  elle  es  comunicar 
aos  officiaes  a  que  tocar, 
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CAPITULO    VIL 

Do  tempo  que  os  Collegiaes  hao  de  eflar  no  Collegio  j  ajjym  pêra  fervi- 
rem  na  Cappella  ,  como  pêra  ejittdarem  latim ,  e  canto. 

Ordinariamente  eílará  cada  Collegial  no  Collegio  oito  annos  , 
quatro  pêra  fervirem  na  Cappella  ,  e  eítudarem  canto ,  e  outros  qua- 

tro pêra  eítudarem  latim,  o  qual  tempo  lhe  poderey  variar,  confor- 
mandome  com  o  tallento  de  cada  hum  delles  ,  de  modo  que  fe  hum 
cantar  tiple  ,  mais  de  quatro  ,  finco  ,  ou  mais  annos  ,  fempre  fervirá 
na  Capella ,  fem  lhe  diminuírem  os  quatro  annos  de  latim  ,  ainda  que 
excedaó  os  oito  do  Collegio  ,  e  o  Reitor  terá  cuidado  de  íaber  dos 
meítres  ,  que  lhe  daó  liçaó  no  dito  Collegio  ,  fe  faó  diligentes ,  e 
aproveitaó  bem  o  tempo. 

CAPITULO    VIII. 

Mcflre  do  Canto. 

O  Meftre  do  canto  fe  achará  no  Collegio ,  no  inverno  as  dez  ho- 
ras de  pella  menhaa ,  pêra  que  a  eíTa  hora  feja  o  exercido ,  aonde  to- 

dos os  Collegiaes  que  naó  forem  eíludantes  fe  acharão  fem  aver  ex- 
ceífaó.  As  tardes  das  três  por  diante  ,  pêra  dar  lição  aos  que  tiverem 
obrigação.  No  verão  pella  menhaa  as  nove  horas  ,  e  a  tarde  das  qua- 

tro por  diante  e  durará  eíla  liçaó  hora  e  meya  ,  e  por  cada  vez  que  o 
dito  meítre  faltar ,  fera  apontado  em  mejo  toltaó. 

CAPITULO     IX. 

Porteiro  ,  Cufinheiro  ,  e  Comprador. 

Pêra  o  ferviço  deíle  Collegio  haverá  dous  ferventes ,  hum  que 
feja  coíinheiro  ,  outro  porteiro  ,  ajudandofe  quando  convier  hum  do 
outro,  e  qualquer  delles  de  que  o  Reitor  fizer  mais  confiança,  fará  o 
ofricio  de  comprador ,  a  reçaó  de  cada  hum  lerá  como  de  hurn  Colle- 

gial,  c  de  ordenado  cada  hum  trezentos  reis  pormez,  naó  fendo  ef- 
cravo  ,  e  o  porteiro  terá  fempre  a  porta  fechada ,  em  que  eftará  hum 
rallopera  quando  for  neceífario  falle  primeiro  por  elle ,  que  abra  a 
porta  ,  o  qual  aíliítirá  fempre  ,  e  naó  hira  fora  ,  fem  licença  do  Rei- 

tor pêra  mandar  pôr  outro  em  feu  lugar.  O  porteiro  terá  obrigação 
de  varrer  ascazas  ,  e  ajudar  na  cozinha  ,  quando  for  neceífario  ,  princi- 

palmente a  hora  de  comer,  c  defpois  das  ave  marias  ,  terá  cuidado  de 
fechar  logo  a  porta  da  rua  ,  e  do  quintal ,  elevar  as  chaves  ao  Reitor, 
e  lendo  neceífario  abrirfe  a  porta  de  noite,  hira  o  P^eitor  em  peíToa 
com  hum  Collegial  abrilla  ,  e  eíhndo  empedido ,  liirá  hum  Collegial 
antigo  abrilla  com  outro. 
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CAPITULO    X. 

O  cuidado  que  fe  ha  de  ter  com  os  doentes. 

Avera  li  uma  caza  feparada  ,  que  íírva  de  infermaria  ,  peia  que 
adoecendo  algum  dos  Collegiaes  feja  a  ella  levado  ,  e  curado  com  mui- 

ta charidade  ,  e  pêra  iito  avera  hum  enfermeiro  ,  que  no  principio  do 
anno  o  Reitor  ellegerá ,  e  fera  pefíba  bem  inclinada,  e  avendo  algum 
doente  ,  fera  efcuzo  das  obrigaçoens  da  Comonidade  ,  peia  que  me- 

lhor aífifta  ao  enfermo  ,  e  o  Reitor  vigiará  íbbre  a  cura  do  tal  doente, 
de  modo  que  lhe  naô  falte  nada ,  e  fendo  neceíTario  ,  fe  lhe  acuda  a 
tempos  devidos  com  os  Sacramentos  da  Igreja  ,  e  morrendo  algum  Col- 
lcgial ,  lerá  enterrado  em  Santo  Agoílinho ,  aonde  tem  fepultura  ,  e 
hira  acompanhado  com  doíe  Clérigos,  doze  pobres  com  doze  tochas, 
e  duas  confrarias  com  minha  Cappella,  e  osgaftos  feraó  por  conta  do 
Collegio  ,  efe  lhe  dirão  vinte  miiTas  por  cada  hum  que  morrer  no  Coi- 
legio ,  e  o  Reitor  com  os  Collegiaes  lhe  faraó  hum  oílicio  de  nove  li- 

ções na  tarde  do  primeiro  dia  ,  naõ  entpedido  ,  depois  de  feu  falíeci- 
mento,  e  nofeguinte  lhe  cantarão  os  m elmos  Collegiaes  na  Cappella 
huã  mi/Ia  ,  que  o  Reitor  dirá  ,  ou  quem  lhe  parecer  ,  e  o  corpo  fera 
levado  à  fepultura  ,  na  tumba  da  irmandade  da  mizericordia. 

CAPITULO     XI. 

Como  fe  ha  de  haver  o  Reitor  na  cobrança  das  rendas  do  Colkgio. 

Por  conta  do  Reitor  correrá  a  cobrança  das  pençoês  ,  e  diítribui- 
çoes ,  que  o  Collegio  tem  ,  e  aííim  mais  o  dinheiro ,  trigo  ,  e  -ieite, 
que  lhe  eílá  coníignado  no  Almoxarifado  de  Vilía  Viçofa  e  lhe  vay  lan- 

çado na  folha  dos  ordenados  do  dito  Almoxarifado  ,  pêra  todos  os  gaf- 
tos  dos  ditos  oito  Collegiaes,  e  do  Reitor,  c  dous  ferventes  na  forma 

atras  declarada  ,  e  pêra  medico  ,  e  botica  ,  e  a  cobrança  he  por  eíla  ma- 
neira ;  oitenta  mil  reis  de  pençaó  que  paga  o  meítre  efchola  dn  Colle- 

giada  da  Villa  de  Barceilos  ;  quarenta  mil  reis  na  Igreja  de  Cabello ,  e 
aífy  mais  dofe  mil  reis  de  foro  da  herdade  do  Landroal ,  e  cento  e  dez 
mil  e  fefenta  e  oito  reis  em  dinheiro  ,  e  oito  moyos ,  e  quarenta  e  oito 
alquejres  de  trigo  ,  e  vinte  e  quatro  alqueires  de  azeite ,  que  lhe  vaó 
lançados  nas  ditas  folhas  ,  e  féis  alqueires  de  azeite  mais  de  foro  de 
hum  olival  a  Saõ  Bento  ,  que  paga  António  Dias,  porque  as  mais  ren- 

das que  eítavaõ  aplicadas  ao  dito  Collegio  ,  cobra  o  dito  Almoxáriffe 
pêra  a  minha  fazenda  ,  que  faó  os  rendimentos  das  hortas  do  Grelhai , 
eda  tapadinha  ,  e  dous  moyos  e  vinte  e  fete  alqueires  de  trigo  ,  c  vin- 

te e  fe  te  alqueires  de  cevada  das  herdades. alem  dos  quartos  da  do  Lo- 
bo, e  Vai  deVifa,  e  acarta  das  ditas  pençoes  diítribuicoens  dinheiro, 

trigo  ,  e  azevte ,  c  mais  foros ,  lhe  fará  o  eferivaó  ,  que  pêra  iifo  eílá 
nomeado,  ou  o  que  pello  tempo  cm  diante  nomear,  no  livro  de  fua 
receita  em  tituios  apartados  que  o  Reitor  affinará  ,  c  do  que  receber 

das 
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das  ditas  pençoes  ,  c  foros ,  dará  as  quitações ,  que  forem  neceflarias 
aífinadas  por  elle  e  pello  dito  eícrivaó  ,  e  do  que  lhe  entregar  o  dito 
Almoxarife  lhe  paliara  conhecimento  em  forma  pêra  luas  contas. 

CAPITULO     XII. 

A  defpeza  fera  deita  maneira ,  hum  dos  Collegiaes  mais  intelli- 
gente  que  o  Reitor  nomeará  fera  eícrivaó  delia ,  fará  no  principio  de 
cada  mez  hum  caderno  ,  que  firva  pêra  o  paó  ,  carne  ,  e  peixe  ,  e  mais 
couzas  que  fe  gaítaó  ,  e  no  roítro  dellé  fe  porá  huá  nomina  ,  que  fir- 

va de  lembrança  das  reçoens  que  fe  daõ  ,  e  a  que  peílbas  neíta  forma  : 

Memoria  das  reçoes  que  fe  hao  de  dar  cada  dia  no  Colkgio 
dos  Reis ,  no  mez ,  de  tal  anuo. 

Padas  Carne ,  ou  peixe  Vinho. 
Ao  Reitor        6  3  arráteis  1  canada. 

A  fulano  3  i~  e  de  peixe  1. 

E  deita  maneira  biraó  continuando,  e  fe  ferrará  a  taboa  ,  incluindofe 

em  duas  fomas  huá  de  paó  ,  e  outra  de  dinheiro  ,  o  que  as  reçoes  mon- 
tão cada  dia,  pellos  preços  ordinários,  eefla  fe  porá  no  principio  do 

caderno ,  do  gaito  de  cada  mez.  E  logo  na  folha  aonde  íe  ouver  de 
começar  o  gaito  das  reçoes  fe  dirá  deita  maneira. 

Tal  dia,  primeiro  do  mez,  montarão  as  reçoes  tanto  ,  que  he 
o  mefmo  que  monta  a  nomina ,  e  fe  tirará  as  margens  ,  na  forma  em 
que  eíta  dito  ,  ao  íegundo  do  mez  montarão  tanto  ,  por  fe  defrontar 
a  reçaô  de  fullano  ,  por  citar  doente  ,  e  fe  lhe  dar  receita.  A  trcs  mon- 

tarão tanto  ,  porque  fobio  o  carneiro  hum  real ,  ou  cous  por  arrátel. 
A  quatro  montarão  as  reçoes  tanto  ,  porque  fobio  o  carneiro  ,  e  abai- 

xou a  vaqua.  A  finco  montarão  tanto  ,  porque  veio  de  fora  fulano , 
ou  porque  fe  foi  fulano.  O  azeite  que  lhe  entregarem  ,  terá  dclle  cha- 

ve o  Reitor  ,  e  fará  experiência  do  que  gaítaó  as  candeas  em  huá  noi- 
te ,  pêra  o  mandar  deípender  como  lhe  parecer  ,  e  porque  convirá 

comprarfe  alguá  couza  por  junto  ,  como  palias,  figos,  &c.  aíli  o  fa- 
ça o  Reitor  aífentandofe  no  mefmo  quaderno  do  mez  em  que  comprar, 

e  o  culto  que  fizer ,  e  diíto  terá  o  Reitor  a  chave  ,  e  o  hirá  defpen- 
dendo  como  lhe  parecer,  e  feja  de  maneira  que  fempre  fe  deixe  ver, 
que  naó  exccdco  o  modo ,  fará  cada  anno  hum  quaderno  que  firva  de 

t1  "fpeza  ,  da  roupa  que  gaítaó  os  Collegiaes  ,  ou  feja  de  linho  ,  ou  vcf- 
:  lo  ,  :;;:;!Vos,  e  calções. 
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CAPITULO     XIII. 

Vizlia  que  fe  ha  de  fazer  cada  armo  ,  e  contas  que  fehao  de  tomar. 

Será  o  Collcgio  vizitado  hua  vez  no  anno  no  f7m  de  Dezembro, 
por  duas  peíloas  que  eu  ordenar,  Imã  delias  fará  o  oflicio  de  eferivaó. 
Hiraõ  ao  Collcgio  no  dia  em  que  os  Collegiaes  cíliverem  defocupados , 
tendo  primeiro  mandado  recado  ao  Reitor  ,  pêra  lhes  ter  preparado 
caza,  e  ornais  necefíario  pêra  fe  eferever  avizita,  eílando  aífy  no  di- 

to Cellegio  ,  chamarão  ao  Reitor ,  e  lhe  daraó  juramento ,  que  fobcar- 
go  delle  diga  o  que  fabe  dos  Collegiaes  ,  fe  ha  algum  inutel  ,  que 
naó  aproveite  o  tempo  ,  e  de  que  fe  naó  efpere  emmenda ,  e  que  ad- 

virta ,  o  que  lhe  parecer  neceffario  ,  pêra  bom  governo  do  Collegio  ,  e 
o  que  diíler  fe  efereverá.  Pedirlhehaó  os  Vizitadores  ,  lhe  dê  os  eíra- 
tutos ,  e  livros  da  defpeza  que  fez  naquelle  anno  pêra  verem  fe  eílaó 
conformes.  Defpedido  o  Reitor  virão  os  Collegiaes  hum  por  hum 
conforme  fuás  antiguidades ,  e  aífentado  lhe  daraó  juramento  ,  e  lhe 
hiraõ  lendo  os  eílatutos  ,  Capitulo  ,  por  Capitulo  ,  perguntandolhe 
meudamente  pella  obfervancia  delles ,  e  o  que  diífer  fe  efereverá  ,  eaf- 
finará  ;  veraó  todas  ascouzas  do  Collegio  ,  e  pello  livro  da  carga  verão 
fe  ha  alguas  couzas  por  carregar ,  e  das  que  acharem  carregadas  pedi- 

rão conta  aoReytor,  e  de  tudo  poraõ  aíTento  no  livro,  no  que  rezul- 
tar  defea  vizita,  averá  muito  fegredo  ,  elo  a  my  fe  me  revelara.  Os 
livros  das  contas  entregará  o  Reitor  no  fim  de  cada  anno  na  meza  de 
minha  fazenda  ,  peia  lhas  mandar  tomar  ,  e  da  rezoulaçaó  delias  fe  me 
dará  conta.  Os  Vizitadores  teraó  cuidado  de  pedirem  ao  Reitor  lhe 
molhe  as  informações  que  fe  tirarão  pêra  qualquer  dos  Collegiaes  aver 
entrado  no  Collegio ,  e  aífy  o  livro  que  o  Pveitor  deve  ter,  aonde  ef- 
taó  os  alfentos  dos  Collegiaes  do  dia ,  mez  ,  e  anno  em  que  entrarão , 
que  dirá  aífy  :  A  tantos  de  tal  mez  ,  e  anno  ,  fuílano  de  tal  parte  ,  fi- 

lho delle ,  ou  daquelle  ,  entrou  nefte  Collegio  ,  pellas  informações 
que  fe  fizeraó  por  tal  peíToa ,  e  tanto  que  acharem  que  qualquer  del- 

le- tenha  comprido  oito  annos ,  que  he  o  tempo  ,  que  lemito  ,  c  que- 
ro que  os  Collegiaes  poíTaõ  eítar  no  Collegio,  me  daraó  diflb  conta  , 

pêra  o  mandar  uiípedir  fe  me  parecer ,  ainda  que  naó  tenha  cometido 
culpa  alguã  ,  fem  pello  ferviço  que  tem  feito  ao  Collegio ,  minha  fa- 

zenda ,  nem  minhas  rendas  lhe  ficar  em  obrigação  alguã ,  por  parecer 
que  eíles  oito  nnnos ,  faó  baila n tes  ,  pêra  fe  aproveitarem  da  boa  dou- 

trina que  neiles  lhe  eníina  ,  e  pêra  tomarem  ellado ,  dandolhes  o  dito 
Collegio  ,  neíle  tempo  todo  o  neccííario  ,  e  porque  parte  das  rendas 
faó  cccleíiafàcas  ,  e  legados  pios  ,  e  he  bem  que  as  peíloas  que  de  taes 
fe  fuftentaó  ,  aproveitem  bem  o  tempo  nos  exercícios  ,  neftes  eftatutos 

'arados,  c  que  trabalhando  da  fua  parte,  como  clpero  o  façaó  ,  ve- 
niiaõ  a  merecer  as  mercês  que  lhe  dezejo  fazer ,  faraó  muita  delligen- 
cia  05  Vezitado.es ,  pera  fe  informarem  dos  tallentos  dos  Collegiaes , 
e  achando  algíí  negligente  na  guarda  deíles  eílatutos  ,  ou  totalmente 
ynutil  e  fem  efperança  de  aproveitar ,  me  daraó  diflb  conta  emfegre- 
Tom.lV.  Iiii  do, 
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do  ,  e  eu  os  mandarey  defpedir  fem  lhe  dar  alguã  fatisfàçaõ  ,  como  af- 
íima  fica  dito  ,  ainda  que  naõ  tenhaó  comprido  os  oito  annos.  E  ef- 
tes  efíatutos  feregiítaraó  no  livro  dos  Alvarás  que  ferve  nacaza  de  mi- 

nha fazenda  ,  e  fe  leraó  aos  Collegiacs  ,  e  meftre  do  canto  ,  eífando 
prezente  o  Reitor  ,  e  mais  officiacs  ,  e  de  como  aíTy  fe  tez  fe  fará  ter- 

mo nascoftas  defte  pello  efcrivaó  do  dito  Collegio ,  afTinado  porelle, 
epelio  Reitor.  Manoel  Teixeira  de  Carvalho  o  fez  em  Lisboa  a  18 

de  Março  de  1645'. 

"Defcripcion  de  Ia  Tapada  tnfigne ,  Monte  ,  y  K  ecreaclon  dei  Ex- 
celcntijfimo  Seíior  Duque  de  Vergança  ,  de  Lope  de  Vega 

Carpia. 
I. 

Nlim.  2.69  ̂ *  ateuna  vez  mi  pluma  ,  fi  mi  lyra 
*  Deidades  de  Helicona  ,  iluílre  Coro 

Cinò  dei  verde  honor  que  a  Febo  admira  9 
La  nieve  en  que  fufriò  defprecio  el  oro  : 
Del  aliento  que  números  infpira , 
Infundid  a  mi  voz  plecTro  fonoro  , 
Y  el  monte  cântaro  ,  Delfos  fegundo 
Parnafo  a  Portugal ,  milagro  ai  mundo, 

II. 

O  gran  Teodofio  ,  con  quien  fiempre  tuvo 
Eljupiter  dei  Reyno  Luíitano 
Partido  império  ,  y  cuyo  Ceptro  eftuvo 
Por  fangre  en  vos ,  por  leys  en  fu  mano : 
La  tierra  y  mar  que  peregrino  anduvo, 
Sacro  legislador  dei  Orbe  Indiano  , 
Tambien  parte  con  vos  fu  Monarquia 
Como  en  dos  mundos  fe  devide  el  dia, 

III. 

A  ora  entre  cuydados  generofos 
Os  tenga  la  grandeza  dei  citado  ? 
Aora  en  exercícios  mas  piadofos 
En  tan  altas  virtudes  ocupado  : 
Aora  fugitivo  a  los  forçofos 
B.eales  peníamientos  ,  retirado 
En  cíle  monte  ?  que  os  deferivo  ,  haziendo 
Hurto  loable  ai  popular  eílruendo. 

Oyd, 
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IV. 

Oyd  ,  las  grandezas  que  acabaron 
Vueftros  progenitores  felizmente, 
Que  hafta  la  fama  barbara  ocuparon 
Por  las  ultimas  lineas  dei  Oriente  : 

Mas  de  las  grandes  tierras  que  os  dexaron 
Aquel  Monte  que  juzgan  eminente 
A  quantos  miran  con  ygual  porfia 
Argos  la  noche ,  y  Polifemo  el  dia. 

V. 

Y  pues  de  toda  Europa  ai  ombro  pefa 
Senor ,  vueftra  grandeza  foberana  , 
Oyd  lo  que  excelência  Portuguefa 
Parece  dicho  en  lengua  Caftellana : 
Preito  pienfo  tomar  mas  alta  emprefa , 
Aunque  divina  a  toda  ciência  humana, 
Ynutil  pluma  foy ,  mas  íiempre  veo 
Que  alcança  grandes  cofas  el  deíTeo. 

VI. 
Qual  tierno  amante  las  paredes  mira , 
Que  no  fe  atreve  ai  roit.ro  de  fu  dama 
Por  la  grandeza  que  de  vos  me  admira, 
No  fe  atreve  mi  pluma  a  vueftra  fama  : 
Y  aííi  para  cantar  tiempla  la  lira 
Mi  Mufa  que  os  refpeta  quanto  os  ama , 
No  las  virtudes  que  eíTe  Sol  defcubren , 
Mas  las  paredes  que  tal  vez  os  cubren. 

VII. 
Yaze  no  lexos  de  la  infigne  Villa 
Corte  de  vueftra  Cafa  ,  la  Tapada  , 
Cercado  en  nueftra  lengua  deCaftilla, 
Que  tal  grandeza  pudo  fer  cercada : 
Verde  ,  eminente  ,  y  levantada  filia 
A  filveftre  Deidad ,  alta  morada 
De  ocultas  ninfas,  de  enramadas  Drias, 
De  floridas  Napeas  ,  y  Amadrias. 

VIII. 
Nunca  libara  en  ti  felva  Nemea 

Grécia  fangre ,  y  aromas  ai  valiente 
Alcides  por  la  nera  que  deílea 
Rendir  Febo  embediofo  en  Júlio  ardiente : 
Ni  a  Pan  Arcádia  ,  o  ruftica  Tegea, 
Coronara  de  pino  la  alta  frente , 
Si  vieran  cfta  Selva  ,  y  mente  oculto 
Sacro  filencio  a  fu  profano  culto. 

Tom.  IV.  Iiii  ii  Ni 
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IX. 

Ni  diera   enamorado  en  Ida  Frigio 
(De  quien  proceden  Simois  ,  y  Efcamandro) 
De  Ja  hermoíura  en  el  mayor  litigio  , 
El  premio  a  Vénus  ,  Paris  Alexandro  : 
Si  de  naturaleza  el  gran  prodígio , 
(Esfera  dei  Mileíio  Anaximandro) 
Mapa  dei  Orbe  en  cíle  monte  viera , 
Ni  el  Norte  de  otras  OíTas  fe  viíliera. 

X. 
Cinco  millas  de  largo  y  de  contorno 
Doze  condene  el  fitio  inacceífible  , 
Por  la  muralla  que  cine  en  torno  , 
A  exteriores  ofenfas  impoílible  : 
Por  quatro  puertas  de  viftofo  adorno 
Permite  el  muro  tranfito  apazibíe , 
Donde  hallarnn  mejor  verdes  Abnles ,. 
Hibleos  campos ,  Niniveos  penfiles. 

XI. 
Arroyos  dulces ,  con  fonoros  faltos 
Los  Campos  corren  por  divcrfas  calles  y 
Y  duplican  el  monte,  montes  altos, 
Que  rorman  prados ,  y  dilatan  valles  : 
Eiconden  fombras  (de  modeftia  faltos) 
Sátiros  viles  ,  de  disformes  talles 
Las  claras  felvas  a  Pomona ,  y  Flora 
Y  duermc  en  fu  jardin  fieftas  la  Aurora» 

XII. 

La  nemorofa  Tempe,  que  en  Tefalia 
Con  eterno  verdor  reíiíte  ai  Ciclo  , 
Y  la  que  dei  Guzman  fértil  Vandalia 
Efconde  libre  ai  Caftellano  yelo  : 
Las  mas  floridas  que  celebra  Itália 
Y  mira  el  Sol  en  cultivado  fuelo 

No  ygualan  eíle  folo  parto  en  parte 
De  la  naturaleza  íin  el  arte. 

XIII. Por  médio  de  fus  arboles  fombrios  , 
(  Selvas  que  ignora  el  Sol  ,  y  amenos  pagos  , ) 
Azcca  ,  y  Borba  ,  caudalofos  rios 
Con  mania  prcíuncion  formandos  lagos: 
Juegan  lacivos  por  los  vidros  frios 
Con  alternado  fon  los  vientos  vagos  , 
Que  por  imitacion  ai  mar  quefieran 
Qlic  llis  ondas  menguaran ,  y  crecieran. 

Mas 
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XIV. 

Mas  ya  que  en  vez  de  Focas,  y  Delfines 
Buelan  el  agua  pezes  pi  ateados  , 
Ya  barcos  ,  ya  ligeros  vergantines 
El  nevado  criílal  cortan  alados, 
No  fuena  por  las  margenes  ,  y  fines 
La  Zamola  de  gritos  acordados , 
Si  no  los  dulces  inítrumentos  folos 

De  Orfeos ,  de  Anfiones ,  y  de  Apoios. 

XV. 
Afidas  las  Nereides  de  las  quiiías 
Oponen  a  los  barcos  las  efpaldas , 
Para  poder  mejor  de  las  orillas 
Hurtar  boninas ,  y  texer  guirnaldas  r 
Dexan  tal  vez  las  cândidas  ceílillas  , 
Que  ocupan  jacintos  ,  y  efmeraldas  , 
Que  en  viendo  fieras  ,  de  nadar  fe  valen  , 
No  por  los  hombres ,  que  a  mirarlos  íalen. 

XVI. 
Efta  cifra  dei  mar  ,  ni  vio  tromenta 
Ni  ai  viento  refpetò  ,  que  a  Vénus  grata 
Transforma ,  como  en  eíla  fe  apofenta 
La  fuperíicie  en  laminas  de  plata  : 
Serena  en  iu  Criftal  la  noche  atenta 
Sus  eítrellas  tan  fulgidas  retrata  , 
Que  quien  paflara  por  el  verde  fuelo 
Temer  pudiera  que  pifava  el  cielo. 

XVII. 
De  tanta  caça  el  fértil  fitio  abunda 
En  regalada  carcel  dilatada, 
Que  aunque  la  yerva  crece ,  el  agua  inunda , 
Defcubre  faltas  donde  mas  colmada  : 

Y  como  no  ay  temor  que  ai  viento  infunda 
La  voz  de  que  fe  mueftra  recatada  , 
Vienen  a  fer  los  números  mayores 
Que  el  fuílento  de  yervas ,  y  de  flores. 

XVIII. 
Timido  conejuelo  pavorofo 
Sicmpre  ,  aunque  tiene  previlegio ,  y  falva 
Inquieto  como  ai  prado  deleytofo 
La  yerva  entre  las  lagrimas  dei  Alva  , 
Defprccia  et  gamo  por  la  felva  ociofo 
Cogollos  tiernos  de  florida  malva  , 
Y  ai  frei  no  ,  ai  tierno  Alifo ,  ai  olmo  verde 
Con  fcguro  temor  las  hojas  mucrdc. 

Mas 
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XIX. 

Mas  preito  lamentaras ,  ò  Planeta 
Que  dei  tercero  cielo  ai  Orizonte 
Del  Ciprio  Idalio  decendiíte  inquieta 
Si  Adónis  habitara  en  efte  monte: 
Mas  preito  íè  viítiera  de  perfèta  , 
Purpura  a  aquella  flor ,  y  ai  Aqueronte 
Baxara  fu  belleza  en  fombra  vana 
Si  eíta  felva  te  viera  en  forma  humana. 

XX. 

Mas  preito  de  fu  fangre  los  rubies , 
Que  con  tus  ojos  animaíte  tanto  , 
Fueran  hojas  de  jafpes  carmeíies  , 
Y  cândidas  a  parte  de  tu  llanto  : 
Tantos  en  eíla  fon  los  j avalies  , 
Que  fu  tragedia  te  caufara  efpanto  , 
Si  verl os  juntos  te  dexara  agora 
El  Sol  que  en  dos  crepufcolos  te  adora. 

XXI. 
Segura  mas  que  en  Caítalia  fuente 
La  cafta  Dioír  fu  marfii  bailara 
Del  claro  Borba  en  el  criltal  corriente , 
O  el  dulce  lago  en  cuyo  centro  para : 
Y  de  Tebas  el  Principe  valiente 
Menos  lacivo  a  ver  la  cueva  entrara  , 
Si  aunque  tiene  mas  ciervos  ,  de  fu  ofenfa 
Tuviera  tales  muros  por  defenfa. 

XXII. 
No  le  Hora  Cadmo  ,  ni  Semeie , 

A  quien  llamava  con  mortal  bramido  , 
Como  el  herido  toro  ardiendo  fuele, 
Por  las  orcjas  debiles  afido : 
No  folo  un  Argos  ay  que  fe  defvele 
En  Lince  de  cien  ojos  convertido  , 

Mas  tantas  guardas',  que  el  ganado  ,  y  caça Parece  que  una  viíta  íolo  abraça. 

XXIII. 
Cubre  el  nativo  ardor  de  manchas  de  oro 
Tales  toros  aqui ,  que  era  baílantc 
Qualquicra  a  fer  la  imagen  de  aquel  Toro 
De  Fenicia  dolor  ,  de  Europa  amante, 
Donde  fc  efconde  por  mayor  decoro 
Eledtra  ya  dei  Mauritano  Atlante 
llermofa  hija ,  que  celebra  tanto 
De  Troya  el  fuego  ,  con  eterno  llanto. 

No 
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XXIV. 

No  conociera  aqui  la  Vaca  amada 
Juno  entre  tanta  copia  como  cria 
Fértil  fus  ganados  la  Tapada  , 
Ni  la  velaran  celos  noche  ,  y  dia  : 
Ni  de  Mercúrio  fuera  conquiftada 
Con  retórica  dulce  fu  porfia 
Pues  deíVelada  en  ojos  advertidos 
No  les  pufo  defenfa  a  los  oydos. 

XXV. 
Aqui  de  los  cavai  los  facrifício 
Del  furibundo  Marte  ay  tan  hermofas 
Madres  que  han  dado  de  que  fon  indicios  3 
Como  en  el  Betis  faciles  efpoíàs  : 
Porque  en  el  curíb  ,  y  el  materno  oficio 
Exceden  las  dehefTas  Gamenoías , 
Si  puede  ler  que  las  dexaron  graves 
De  Portugal  los  zéfiros  fuaves. 

XXVI. 
En  verdes  vali  es  de  jardines  tiene 
Quantas  flores  ha  viíro  el  fértil  Mayo 
Que  coronado  a  produzirias  viene , 
Dandole  el  Sol ,  el  mas  templado  rayo 
Aqui  la  primavera  fe  entertiene , 
Haíla  que  íienten  ultimo  defmayo 
Las  varias  almas  dei  humor  que  adquieren 
Con  que  marchitas  blandamente  mueren. 

XXVII. 
Cinefe  el  Alva  dorada  frente 
Del  purpúreo  clavel ,  y  la  açuzena 
Cândida  ,  donde  el  agua  tranfparente , 
Riíuena  corre  entre  muda  arena  : 
Cardeno  el  lirio ,  entre  fu  verde  Oriente 
Las  concertadas  hojas  defordena , 
Y  por  moftrar  con  la  hermofura  el  arte 
De  lineas  de  oro  en  felpa  azul  las  parte. 

XXVIII. 
La  rofa  dei  delicio  temerofa 
De  aver  herido  con  pungente  efpina 
La  blanca  nieve,  cuya  fangre  hermofa 
Por  caftigo  le  dio  color  tan  fina  : 
Qiial  fucle  tierna  virgen  vergonçofa 
Las  encendidas  hojas  determina 
En  la  verde  prifon  con  luz  tan  breve, 
Que  a  fer  cometa  dei  jardin  fe  atreve. 

Aqui 
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Aqui  la  Eftrellamar  ,  la  cidronela 
El  jacinto  Oriental  de  dos  colores , 
Pálida  Filopendola  ,  y  B rufei  a  , 
Y  el  joven  que  a  fu  fombra  dixo  amores  : 
Salvia  olorofa  ,  harpada  pempinela , 
Pompolb  geldre,  exercito  de  flores, 
Mexicanas  ,  gigantas  ,  miravelcs  , 
Margaritas  ,  jafmines  ,  y  Napeles. 

XXX. 

Arde  en  llamas  doradas  el  Indiano 

Clavel  ,  Ia  manutifa  en  nácar  puro 
Forma  en  dos  hojas  ,  el  peníll  temprano  , 
Círculos  roxos  en  morado  efeuro : 

El  Eliotropio ,  que  perfigue  en  vano 
Al  Sol ,  que  de  fu  amor  corre  feguro , 
Con  otras  mil  que  el  ayre  aroma tizan 
Y  los  verdes  jardines  entapizan. 

XXXI. 
Los  arboles  en  huertas  no  embidiaran 
La  primera  dei  mundo  a  no  fer  pueíbi 
De  aquel  Divino  agricultor  ,  ni  hallaran 
La  mas  famofa  a  fu  hermoíura  opueíta  : 
Aqui  las  aves  como  en  centro  paran , 
Su  Afilo  ,  fu  region ,  fu  esfera  es  eíla , 
Aqui  tal  vez  en  ramas  ,  tal  en  flores 
Cantan  fus  celos  ,  alternando  amores. 

XXXII. 

Nadan  el  ayre ,  los  plumofos  remos 
El  Diáfano  campo  libres  cortan, 
Y  tocando  a  las  nuves  los  eítremos 

Ycaros  ,  y  covardes  fe  reportan  : 
Tal  vez  oyendo  amantes  Polifemos , 
Que  con  ruftico  acento  las  exortan 
Ayudan  los  paftores ,  que  a  los  prados 
Suelen  comunicar  tiernos  cu y dados. 

XXXIII. 
Que  deftos  av  tal  copia  ,  que  parece 
Un  retrato  de  Arcádia  la  efpeirura 
Con  tantas  cafas  que  a  la  viíla  ofrece 
La  perfpecliva  de  una  gran  pintura  , 
Si  como  a  partes  ,  delias  fe  guarnece , 
Haziendo  a  la  mayor  arquitectura 
Sc  pudieran  juntar,  el  monte  lucra 
Ciudad  que  nombre  a  vucílros  campos  diera. 

Su 
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XXXIV. 

Su  ruílica  republica  os  divierte 
Príncipe  Heróico  mas  que  los  eílados , 
Que  con  tan  alta ,  y  venturofa  fuerte 
Teneys  mas  merecidos  que  heredados: 
Las  aguas  puras  que  la  tierra  vierte 
Por  fuentes ,  por  arroyos  dilatados 
Cafas  ,  paílores ,  montes ,  fervas  ,  rios 
Son  dei  alma  tal  vez  los  Senorios. 

xxxv. 
Aqui  defcanfa  un  alto  penfamiento 
Del  pefo  ,  dei  govierno  ,  dei  eilado  , 
Y  con  olvido  de  fu  mifmo  intento 

Depone  de  los  hombros  el  cuydado : 
Aqui  tal  vez  un  grave  entendimiento 
Se  comunica  a  fí  mas  defcanfado , 
Y  como  de  Argos  bárbaros  fe  efconde 
El  mifmo  fe  pergunta ,  y  fe  refponde. 

XXXVI. 
No  quiero  defcrevir  vueílro  Palácio 
Por  no  quitar  ai  campo  foledades 
Donde  vueftra  grandeza  hallô  el  efpacio 
Que  ofende  populofas  las  Ciudades  : 
Aquel  dei  Sol ,  que  en  oro  ,  y  en  Topado 
Bano  fu  luz ,  fue  esfera  de  Deidades , 
Mas  eíle  vueílro ,  en  un  defierto  fuelo 
Baila  que  imite  fabricas  dei  Cielo. 

XXXVII. 

Los  Diofes  de  las  aguas  ,  que  Vulcano 
Pufo  con  artifício ,  pezes ,  y  aves  , 
Aqui  fe  ven  con  rio  monte ,  y  llano , 
Si  no  en  colunas ,  frilbs ,  y  arquitraves 
Los  doze  íignos  de  valiente  mano 
Las  leivas  íiendo  eclypticas  fuaves , 
Pu  es  por  un  Aries  tantos  ven  los  prados  , 
Vivos  dei  Cielo  íignos ,  en  ganados. 

XXXVIII. 
El  Toro  que  pafsô  la  bella  dama 
Por  quien  agora  Europa  nombre  tiene, 
No  folo  tiene  toros  de  mas  fama  , 
Pêro  con  placa  ygual  os  entreticne  : 
Aqui  los  corre,  filva,  grita,  y  llama  , 
Aqui  el  novillo  ai  herradero  vienc  , 
Y  como  vos  foys  Sol ,  con  verlos  folo 
Le  days  mas  luz  ,  que  ai  Toro  ,  cn  Março  Apolo. 

Tom.  IV.  Kkkk  Si 
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XXXIX. 

Si  alli  fe  mira  Caftor  abraçado 
Con  Polux ,  ya  fue  tiempo  en  que  fe  via 
Generofo  Duarte ,  en  vos  cifrado  , 
Mas  fraternal  y  iluftre  compania  , 
Eito  en  Abril,  en  Mayo  matizado 
El  Cancro,  que  mordiò  quando  corria 
La  bella  Ninfa  por  el  verde  fuelo  , 
Por  quien  aora  le  da  honor  el  Cielo. XL. 

Y  en  efte  monte  en  vez  dei  ponçonofo 
Animal ,  que  dei  Cielo  fuera  indigno  , 
Tiene  fu  forma  en  Borba  caudalofo 

El  pez  que  imita  fu  celefte  figno  : 
El  Leon  que  por  Hercules  famofo 
De  fer  Cafa  dei  Sol  fue  entonces  digno , 
Mejor  aqui ,  pues  ai  Leon  de  Efpana 
Vueílra  fangre  digniííima  acompana. 

XLI. 

Donde  mejor  que  en  vos  la  bella  Aftrea 
Teodofio  excelentifllmo  ,  fe  mira  , 
La  Libra  la  ygualdad  que  os  hermofea  , 
Pefo  que  el  mundo  en  vueílra  gloria  admira : 
El  Efcorpion  que  vitoriofo  afea , 
La  vana  gloria  vil ,  y  la  mentira 
Que  dio  muerte  a  Orion  ,  pues  que  tan  fuerte 
Vueílra  invicta  virtud  le  dio  la  muerte. 

XLIT. 
Aprendiò  de  las  Mufas  de  Helicona 
El  Sagitário  a  fer  tan  gran  Poeta , 
Que  de  los  que  os  celebran  foys  corona , 
Y  aíli  teneys  Esfera  mas  perfe&a  : 
Si  Júpiter  los  pechos  galardona 
De  Ja  bella  Amaltea  ,  que  interpreta 
El  Capricorno  ,  quanto  mas  merece 
Quien  tanta  fangre  a  tanto  Rey  ofrece  ? 

XLIII. 
El  Aquário  en  efte  monte  mira 
Mayor  copia  que  vierte  Ganimedes 
Y  los  pezes  Auftrales  donde  admira 

Amor,  que  a  los  Titanes  temer  puedes : 
Si  Cupido  ,  íi  Vénus  fe  retira 
Deitas  de  Amor  caítiífimas  paredes 
Donde  virtud  tan  alta  los  eítorba , 
Por  pezes  queden  entre  Azeca ,  y  Borba. 

Pues 
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XLIV. 

Pues  íi  tiene  dei  Sol  la  ardiente  Cafa 
Los  doze  mefes ,  donde  como  en  efta 
Aííi  yela  el  Enero  ,  y  Júlio  abrafa , 
La  Primavera  en  fus  eítremos  puefta  : 
Donde  mejor  defde  los  montes  pafa 
Para  el  fuego  voraz  lena  diípueíla ! 
Donde  caça  mejor  en  el  eftio , 

Ni  tal  ribera  en  duplicado  rio '. 
XLV, 

Que  es  ver  las  frutas  cjue  embidiar  pudiera 
Aranjuez  de  íiempre  digna  fama , 
De  Azeca ,  y  Borba  en  la  mayor  ribera 
Donde  Tajo  fe  junta  con  Xarama : 
Aqui  la  roxa  guinda ,  y  verde  pêra  , 
El  membrillo  pendiente  de  la  rama  , 
La  maçana  tenida  en  fangre  y  oro 
Afrenta  dei  Hefperido  teforo. 

XLVI. 
La  encarcelada  nuez ,  y  en  el  herizo 
La  robufta  caítaha ,  y  tierna  almendra , 
Bárbaro  ai  monte  el  nifpero  invernizo  , 
Que  no  fe  ha  de  comer  donde  fe  engendra : 
Ciruela  roxa  ,  de  color  pagizo , 
Donde  el  puro  color  el  oro  acendra , 
Con  la  morada  endrina ,  y  fu  flor  cana  , 
Y  en  fu  verde  camifa  avellana. 

XLVII. 

Aqui  el  melocoton  dora  el  Verano 
Nieva  el  durazno  ,  y  la  granada  abierta , 
Emula  dei  rubi ,  rebienta  el  grano , 
Por  el  celoíb  pecho  defcubierta  : 
Coral  imita  el  açufayfo  en  vano, 
Y  crece  íin  humor  ía  higuera  incierta  , 
El  prudente  moral ,  la  leiva  enxuta , 
Paladia  oliva ,  ya  licor ,  ya  fruta. 

XLVIII. 

No  embidia  el  cinamomo  las  congojas 
Con  que  fe  vifte  de  fu  flor  leonada 
Ni  ai  licamor  primero  que  las  hojas 
Pompofo  de  fu  túnica  morada  : 
Ni  en  la  fazon  de  las  efpigas  rojas 
La  flor  azul  dei  Agnocaíro  amada , 
Porque  es  íin  hercdar ,  profano  luto 
Reveítirfe  de  flor  arbol  íin  fruto. 

Tom.  IV.  Kkkkíi  Deda~ 
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XLIX. 

Dédalo  no  formara  el  Laberinto 
Priíion  dei  Minotauro  Pafifeo , 
Que  en  efte  monte ,  aunque  por  mar  diftinto 
Mas  fatisfecho  hallara  fu  deíTeo  : 
No  celebrara  Palas  fu  Aracinto  , 
Ni  Sicilia  fu  fértil  Lilibeo , 
Aqui  vive  Diana  ,  y  aqui  folo  , 
Muíico  es  Marte  ?  y  caçador  Apolo. 

L. 

Saliò  el  anciano  Borba  de  fu  arena, 
Coronado  de  fragiles  hinojos , 
De  olorofò  maftranço  y  de  verbena , 
De  verdes  ovas  ,  y  corales  rojos : 
Con  tardo  paífo  a  la  ribera  amena , 
Los  liquidos  criftales  por  los  ojos , 
Difcorriendo  a  los  pies  ,  y  en  una  fombra 
Le  hizieron  flores ,  oriental  alfombra. 

LI. 
Las  felvas  que  le  vieron  recoftado 
Llamaron  las  Napeas  ,  y  Amadrias  , 
Que  dexando  los  arboles,  y  el  prado 
De  las  aguas  facaron  a  las  Drias  : 
Pêro  de  todo  el  Coro  a  amor  fagrado , 
(Y  mas  faliendo  en  tan  feftivos  dias) 
Quatro  folas  llegaron  a  cantalle, 
Las  mas  hermofas  dei  ameno  valle. 

LII. 
Lucinda  Portugueza  ,  que  de  un  velo 
Azul  la  nieve  cândida  cubria  , 
Siendo  ella  Luna ,  y  el  veftido  cielo 
Con  hermofura  igual  refplandecia : 
Tendiò  las  rubias  herbas  nafta  el  fuelo  9 
De  quien  terfos  aljôfares  llovia  , 
Que  quando  el  Sol  el  Occidente  doía 
Las  flores  la  aclamaron  por  Aurora. 

LIII. 
Linarda  Florentina  en  el  tocado 
Texido  a  maripofas  de  colores 
Puíb  un  pequeno  amor  el  arco  armado  y 
Dandole  culpa  de  matar  de  amores: 
El  manto  por  los  ombros  derribado, 
De  vários  laberintos  y  labores  , 
Un  pecho  defcubriò  ,  diziendo  que  era 
Amazona  de  amor  ,  caíla ,  y  ligera. 

Lau- 
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LIV. 

Laudomira  latina  en  verde  tela 

Engaftò  la  hermofura  ,  iluftre  ,  y  clara , 
Y  porque  embidia  a  fu  valor  receia 
De  un  teriftro  ,  o  cendal  cubrio  la  cara : 

Al  ayre  por  la  efpalda  el  velo  buela, 
Que  con  el  de  fu  paflb  en  ondas  para, 
Por  quien  qualquiera  viíla  determina 
Dulçura  urbana  ,  y  gravedad  latina. 

LV. 
Suelto  en  ondas  el  mar  de  fus  cabellos, 
Si  bien  dulce  tormenta  padecia 
Del  vago  viento ,  que  lafcivo  en  ellos 
Mil  crefpas  luzes  dilatava  el  dia : 
Por  dos  arcos  de  amor  ,  por  dos  mas  bellos 
Luzeros  que  la  noche  el  Sol  confia  , 
En  campos  de  jazmin  de  nieve  y  grana 
Fuego  eipirò  Beliía  Caftellana. 

LVL 
El  velo  de  oro  de  marfil  brunido 

Partes  a  la  atencion  permite  apenas, 
Haíta  que  dei  Coturno  guarnecido 
Prende  en  Iazos  de  nácar  açuzenas : 
Admirado  quedo  como  Florido 
El  prado  que  piso ,  y  en  vez  de  Arenas 
Perlas  viftio  la  margen ,  y  las  fuentes 
De  neclares  banaron  fus  comentes. 

LVII. 
Borba  que  viò  las  ninfas  tan  hermofas , 
Y  las  três  de  fus  valles  eftrangeras , 
La  caufa  pergunto ,  que  tan  gozo  ias 
De  las  fuyas  las  traxo  a  fus  riberas : 
La  de  Itália  le  dixo  las  famofas 
Caías  de  fu  Provincia  las  primeras  , 
Que  honrava  el  Duque  con  fu  fangre  ,  hiftoria 
Digna  de  verfos  de  immortal  memoria. 

LVIII. 

Laque  en  el  trage  fe  moftrô Latina 
De  la  Caía  Imperial  de  Auftria  le  cuenta 
La  parte  que  a  venir  le  determina 
Defde  Alemania  a  Portugal  contenta  : 
Hablò  la  lengua ,  a  que  mejor  fe  inclina , 
Y  que  mayor  grandeza  reprefenta  , 
Loando  aí  Duque  en  Ferdinando  y  Carlos 
De  quien  tomo  el  valor ,  que  pudo  darlos. 

Refpon- 
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LIX. 

Refpondiole  tambien  la  Caftellana 
Con  no  msnos  honor  que  maravilla  , 
Que  con  la  excelentiífima  dona  Ana 
Vino  con  otras  ninfas  de  Caílilla  : 

Y  que  íu  muerte  que  llorò  temprana 
A  vivir  la  obligô  íu  verde  orilla , 
Por  ver  íi  entre  fus  lagrimas  confufa 
FueíTe  de  Portugal  nueva  Aretuíà. 

LX. 

El  rio  entonces  le  rogo  que  todas 
CantaíTen  alabanças  a  los  cielos 
O  ya  pronofticando  alegres  bodas 
Al  género fo  Duque  de  Barcelos  : 
Pues  las  Piras  de  Egipto ,  el  Sol  de  Rodas , 
Y  los  demas  milagros  ,  y  defvelos 
Del  arte ,  y  el  poder  ai  monte  que  hazen 
Parnafo  Celeftial ,  rendidos  yazen. 

LXI. 
Todas  contentas  a  los  claros  vientos 
Deíataron  las  vozes  acordadas 

Y  dexando  defpues  los  inítrumentos  , 
Hablaron  embediolas  ,  y  embidiadas : 
Las  heras  ,  y  los  arboles  atentos  , 
Los  prados  ,  y  las  fuentes  fo  (Pegadas  , 
Aíli  la  voz  a  vueftra  cafa  inclina 

Breve  elogio  de  amor,  Ninfa  Latina. 

LXII. 
Salve,  ò  Pnrnafi  fplendor  ,  ò  Mufarum 
Lucidum  decus  ,  &  eximia  laude 
Heros  digne ,  virtutumque  tuarum 
Hiftoriam  audi ,  abfque  blanditia  ,  &  fraude 
Et  quamvis  mihi  eft  perfpecTrum  parum 
Eílè  ,  ò  Mufa  quod  feis  ,  incipe ,  aude  , 
Callalium  meios  ,  &  ut  canam  lira 
Dulci ,  tam  magnum  ducem  docla  infpira. 

LXIII. 
AÍTi  fue  profeguiendo  de  que  modo 
Tantos  Empcradorcs  os  honraron 
Dando  laurel  ai  Aleman  ,  y  ai  Godo 
Que  vueftra  clara  eftirpe  propagaron  : 
Pêro  fiendo  impoífible  hablar  en  todo 
Dclpue>>  que  con  aplaufo  la  aclamaron , 
La  de  Itália  eíparzio  la  voz  fonora 
Qual  fuele  dulce  ̂ axaro  ai  Aurora. 

Chi  aro 
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LXIV. 

Chiaro  Signor ,  che  come  Sole  fgombra 
Ogni  nebbia  dime ,  porgi  tua  mano 
E  ai  fuon  de  Taqua ,  in  quefto  lauro  a  P  ombra 
Faro  cantar  le  Mufe  in  pleclro  humano  : 
Non  tanto  lume ,  ignudo  ftile  adombra 
Gloria  felice  ai  Regno  Lufitano 
Et  coíi  canterò  dei  Borba  a  1'  onde 
Infra  bianche  rugiade ,  è  verdi  fronde. 

LXV. 
Defte  principio  procedio  Finarda 
En  un  elogio  infigne ,  a  quien  la  hermofa , 
Lucinda  acompaíiar  dilcreta  aguarda, 
No  menos  grave  en  lengua  que  graciofa : 
El  rio  que  la  mira  tan  gallarda  , 
Y  de  cantar  la  pátria  codiciofa 
Mil  lauros  le  previene ,  y  dei  Idioma 
Pátrio  ,  mayor  plazer  ,  mas  gloria  toma. 

LXVI. 
VoíTa  Alteza  Real ,  o  invicto  exemplo 
Deita  ditofa  ,  e  da  paliada  idade 
Em  quem  tudo  he  valor  quanto  contemplo , 
E  com  alta  grandeza  urbanidade : 
Sem  ter  inveja  a  Rey  de  Reys  templo 
Os  olhos  de  taõ  alta  Mageftade 
Abaixe  ao  pleclro ,  que  hoje  canta  em  rima 
Pois  he  tam  certo  que  quem  fabe ,  eftima. 

LXVII. 

Am*  cantando  fue  la  Portuguefa Con  celebrado  aplaufo  larga  hiftoria 
A  quien  por  la  dulçura  que  profeíTa 
Entrambas  concedieron  la  vitoria  : 
La  Caílellana  luego  a  la  alta  emprefa 
Intrépida  difpufo  la  memoria 
O  Mufas  perdonad  que  me  dilate ,  •#Bf~'"»^iv> 
Y  que  en  mi  lengua  fus  grandezas  trate. 

LXVIII. 
Del  primero  don  Juan  (  dixo  ),  el  primero 
Duque  de  Vergança  Alfonfo  ( atento  eílando 
El  monte ,  dei  principio  ai  fin  poftrero 
Los  términos  diftintos  igualando) 
Gloriofo  hijo  ,  a  Sol  tan  verdadero 
Las  virtudes  efplendidas  mirando 
Aguila  foberanamcnte  unida 
A  la  perene  fuentc  de  fu  vida. 

Caso 
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LXIX. 

Caso  con  la  belliífima  Senora 

Dona  Beatriz ,  dei  grande  Condeftable 
Nuno  Alvarez  Pereyra ,  hija  que  adora 
Su  pátria ,  por  fu  prenda  íiempre  amable  : 
Del  pardo  Ocaíò  a  la  rofada  Aurora 
Al  fepulchro  dei  tiempo  incontraftable 
Será  la  fama  de  un  varon  tan  claro 

En  bronze,  en  oro,  en  jafpe,  en  marmol  paro. 

LXX. 

Deíla  dichofa  junta  Himineo 
Nacio  Dona  Ylàbel ,  que  dei  Infante 
Don  Juan  fue  efpofa ,  y  de  tan  digno  empleo 
Triunfo  la  muerte ,  que  no  ay  bien  confiante  : 
Mas  refultò  de  fu  cruel  trofeo 

Gloria  a  Caftilla ,  que  oy  vive  en  diamante, 
Porque  calada  con   Don  Juan  Segundo 
Nos  dio  Yíabel ,  y  eterna  fama  ai  mundo. 

LXXI. 
Nieta  pues  la  Catholica  heredera 
Del  claro  Alfonlb  Duque  de  Vergança , 
Que  es  la  gloria  mayor  ,  o  la  primera 
Que  eíta  família  eíclarecida  alcança , 
Fernando  de  Aragon  única  esfera 
Del  perdido  favor  de  la  efperança 
Caso  con  ella  en  tan  dichofa  eílrella 

Que  fue  gloriofo  Principe  por  ella. 

LXXII. 

Dionos  la  hermofa  Juana ,  por  quien  vino 
La  Cafa  de  Auftria  por  Phelipe  a  Efpaíía , 
Ya  Cathelina  de  va'or  divino  , 
Y  tal  que  a  Inglaterra  en  gloria  bana  : 
Y  para  Dinamarca  el  peregrino 
Sugeto  de  Leonor  ,  mas  por  hazaila 
De  mayor  npmbre  aquella  gran  Maria  , 
(^iie  honro  de  Portugal  la  Monarquia. 

LXXIII. 
Que  tercera  muger  dei  bifabuelo 
Gloriofo  vueítro  Don  Manuel ,  florece 
Segunda  vez  dei  Lufitano  iuelo  , 
Y  Io  que  recibiò  doblado  ofrece : 
Del  primero  Phelipe  el  alto  cielo 
La  Europa  feliciílima  enriquece 
El  arrogante  Seita  ie  deshaze 
Nacc  cl  gran  Carlos  ,  Eerdinando  naze. 

Dona     I 
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LXXIV. 

Dona  Coítança  de  Norona  hermofa 
Nieta  dei  Caftellano  Rey  Enrique 
Segunda,  dei  primero  Álfonfo ,  efpofa 
(Porque  mas  fuerça  a  vueftra  íinea  aplique) 
Lo  fue  de  Don  Fernando  en  paz  dichofa , 
Para  que  mas  fu  gloria  íignifique 
Hijo  dei  Lufitano  Rey  Duarte , 
Ceptro  que  con  el  Sol  términos  parte, 

LXXV. 

Naciò  Don  Manuel ,  de  donde  infiero , 
Segunda  vez  la  linea  deduzirfe, 
Por  Yfabel ,  y  por  Don  Juan  Tercero 
Para  que  no  pudieíTe  divertirfe  : 
Al  Duque  Alfòníb  fucediò  el  primero 
Fernando  ,  donde  buelve  el  tronco  a  uniríè , 
El  tercero  ai  fegundo  ,  cuya  gloria 
A  la  immortalidad  confagra  hifloria. 

LXXVI. 
De  fu  Efpofa  Yfabel  de  los  Infantes, 
Don  Fernando  ,  y  Beatriz  hija  dichofa , 
(  Benignas  las  F,fí relias  circunltantes  ) 
Don  Jayme  viò  la  luz  dei  Sol  hermofa : 
No  en  Porfido ,  en  zafiros ,  en  diamantes 
Gencracion  tan  alta  ,  tan  gloriofa 
Efcriva  el  tiempo  ,  fi  en  el  tiempo  cabe 
Confervacion  de  maquina  tan  grabe. 

LXXVII. 

No  fe  precie  Alexandro  que  fu  padre 
Fue  Júpiter  adultero  ,  ni  Alcides 
Dela  deshonra  de  fu  incafta  madre, 
De  que  oy  Amphitrion  jufticia  pides  ! 
No  es  bien  que  origen  fabulofo  quadre 
Roma  a  los  montes  con  que  el  cielo  mides , 
Olvida  los  dos  hijos  de  la  loba  , 
(<ue  la  gentilidad  ai  cielo  roba. 

LXXVITI. 
Vano  fubes  alia ,  loco  Faetonte 
Defvanecida  afrenta  de  Climene  , 
Aunque  corriendo  el  eílrellado  monte , 
Cuentcs  los  paralelos  que  el  Soi  tiene  : 
Tu  Sol ,  tu  padre  incierto ,  a  mirar  ponte , 
De  quien  família  tan  dichofa  viene, 
Para  que  vean  Alexandro,  Roma 
Y  Alcides  que  mas  alto  origen  toma. 

Tom.  IV.  L1I1  Del 
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LXXIX. 

Del  generofo  Duque  de  Medina 
Sidónia  hija  Leonor  muger  prudente  , 
Y  el  Duque  Jayíhé  heroyco  ,  a  la  divina 
Yfabel  procrearon  felizmente  : 
Efta  en  altas  virtudes  peregrina  , 
Como  rayo  de  Sol  tan  eminente , 
Caso  con  el  Infante  Don  Duarte 

Hijo  de  Manuel ,  hijo  de  Marte. 

LXXX. 
Nnciò  de  tal  planeta  ,  y  tal  Eílrella  , 
Que  nunca  tiempo  eclipfe ,  olvido  aíTombre  ? 
Ni  tenga  edad  juridiçon  en  ella 
Teodoíio  quinto ,  aunque  primero  en  nombre  : 
Caso  con  Yfabel  fu  prima  bella  , 
Donde  Alencaftro  generofo  nombre , 
De  Inglaterra  os  diò  parte  tan  alta , 
Que  el  Auguílo  laurel ,  que  os  cine  ,  cfmalta. 

LXXXI. 

De  aquefta  union  deíle  Himineo  divino 
Con  virtudes  ,  y  dotes  foberanos 
Vueftro  padre  naciò  Principe  dino 
De  Homeros  ,  de  Virgilios  ,  de  Lucanos  : 
A  quien  ygual  valor  ,  ygual  deftino 
Enlazaron  las  almas,  y  las  manos 
De  aquella  Sercniílima  Senora 
Famofa  ai  Occidente  ,  y  a  la  Aurora. 

LXXXII. 
La  excelfa  Catalina ,  aquel  exemplo 
De  virtud  ,  y  grandeza  ,  que  podia 
Dexar  ai  mundo  menos  que  eífe  templo 
De  quanto  bueno  el  Cielo  puede  ,  y  cria ! 
Quando  los  rayos  de  eile  Sol  contemplo 
La  mifma  luz ,  que  a  vueftro  Sol  me  guia 
La  viíta  me  defmaya  ,  que  ya  no  ay  vilta 
Que  la  claridad  tan  fulgida  refiíla. 

LXXXIIL 
Aqui  los  ojos  humedece  el  llanto 
Difunta  viendo  aquella  maravilla 
Ana  divina  que  quififtes  tanto 
Del  Condeíhble  Sol ,  luz  de  Caftilla  : 
Timida  voz ,  mas  patna  voz  levanto 
Adondc  pifa  el  Sol  fu  eterna  filia, 
Por  ver  íi  fe  dignaflen  fus  cílrellas 
De  ver  que  Hora  Portugal  por  cilas. 

Mas 
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LXXXIV. 

Mas  como  el  gran  Duque  de  Barcelos 
Duarte  ,  y  Alexandro  dexa  ai  mundo, 
Parte  dei  Sol  que  fe  llevò  a  los  Cielos 
En  gloria  embuelve  aquel  dolor  profundo  : 
Y  en  médio  de  tan  graves  defconiuelos 
Al  planeta  dei  circulo  fegundo 
Ygualò  el  penfamiento  que  en  fu  Idea 
Con  terreftres  memorias  Cielos  vea. 

LXXXV. 

De  aquel  excelentiífimo  Duarte, 
Hermano  vueftro  ,  que  dirè  fin  miedo ! 
Por  mas  que  amor  me  ayude  ,  enfene  el  arte , 
Pues  a  fu  proporcion  tan  lexos  quedo  : 
Defpues  que  por  el  tuvo  en  vos  tal  parte 
La  iluftriílima  Cala  de  Toledo  , 
Mis  Mulas  hazen  mas  alegre  falva 
Al  alto  nombre  de  Oropefa  y  Alva. 

LXXXVI. 

Que  hyperbole  no  fuera  corto ,  y  vano  , 
Si  fu  valor  encarecer  quifiera  , 
Porque  vos  folo  fuerades  fu  hermano  , 
Y  el  tambien  folo  vueftro  hermano  fuera : 
En  fin  de  vueftro  nombre  Lufitano 

Toda  Europa  Senor  Reys  efpera  , 
Y  Efpana  por  los  fuyos  venturofa , 
Agradecida  mas ,  y  mas  gloriofa. 

LXXXVII. 

Mas  ay  que  tiernamente  me  entriftece 
La  fancla  muerte  dei  Senor  mas  fanto , 
Que  de  jufto  dolor  matéria  ofrece 
A  Efpana  ,  ai  mundo ,  que  le  amava  tanto  : 
Falta  a  la  tierra  ,  el  Cielo  fe  enriquece 
De  alma  tan  pura  ,  pêro  ceife  el  llanto , 
Si  en  tan  divinas  prendas  dexa ,  y  copia 
Su  heroyca  vida ,  y  vueftra  fangre  propia. 

LXXXVIII. 

Qne  Carlos  de  fu  tronco  procedido, 
Quinto  en  la  Esfera  donde  reyna  Marte, 
Al  prudente  Felipe  efclarecido, 
(  Para  quien  falta  a  la  matéria  el  arte) 
Con  tal  gloria  dará  ,  qii2  reduzido 
El  Orbe  todo  a  fu  poder ,  la  parte 
Que  os  pudo  dar  a  vos  tan  alta  fuerte , 
Le  diò  de  Sebaftian  la  infeliz  rrruerte. 

Tom.  IV.  LM  ii  Alli 
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LXXXIX. 

AUi  pequeno  nino  herido  os  veo 
Bailado  en  fangre  el  tierno  roftro  hermofo  , 
Del  Africano   bárbaro  trofeo, 
Mas  que  todas  fus  Lunas  Sol  preciofo  : 
O'  cafo  lamentable  que  delfeo 
Reprimir  con  íllencio  laítimoíb 
Pues  quando  el  monte  que  defcreviò  fuera 
Su  duro  centro  converticra  en  feral 

XC. 

Ay  Africa  cruel,  quando  tu  arena 
De  tanta  Lufitana  fangre  honrada  , 
Verfe  penso  ,  ni  Efpana  de  horror  liena , 
Adonde  la  defdicha  fue  la  eípada  : 
Aqui  quedo  dei  llanto  ,  y  de  la  pena  , 
La  Ninfa  en  vivo  marmol  transformada , 
Borba  con  el  dolor  hafta  el  abiímo 

De  fus  criftales ,  fe  arrojo  en  íi  mifmo. 

XCI. 

Y  aqui  Senor  rambien  que  cuelgue  es  juílo 
La  Lyra  a  un  roble  defte  verde  monte 
Quien  de  tan  alto  Sol  (Principe  Auguíto) 
Osò  (fi  bien  fue  amor)  morir  Faetonte 
Otra  mayor ,  mas  no  con  mayor  gufto , 
Por  vueftros  altos  Cielos  fe  remonte , 
Que  yo  con  folo  amaros  hè  cumplido , 
Y  que  vos  lo  fepays  por  premio  os  pido, 

Decreto  delKey   D.  João  o  IV.  pelo  qual  nomca  ao  Infante  D. 

Duarte  Jeu  irmad ,  Commendador  mor  da  Ordem  de  Ohrif 

to  ;  e  ao  Infante  D.  Affonfo  ,  feu  filho  ,  Commendador  mor 
da  Ordem  de  Santiago.     Ejíá  no  livro  dos  Decretos  da 

Me/a  da  Conjciencia ,  e  Ordens ,  donde  o  yi. 

Num.  2  7  O  P®ft°  clue  f°rao  grandes  as  utilidades  que  fe  feguiraô  a  efia  Co- 
A  K  í  J*-.  roa  ̂ a  im*a"  ̂ os  Medrados  das  Ordens  de  Chr  fto  Santiago  e 

IO40.  Avis  ,  e  igualmente  grandes  as  utilidades  que  com  ella  receberão  as 
mermas  Ordens  perderaôfe  com  tudo  alguas  couzas  e  a  mais  princi- 

pal que  hc  o  uzo  da  Melicia  para  que  foraô  inftituidas ,  naõ  o  reten- 
do hoje  mais  que  nome  fendo  taó  necellario  no  tempo  prezente  em 

que  as  guerras  do  Reyno  c  o  pouco  cabedal  com  que  fe  acha  para  fe 
defender  de  feus  inimigos  pedem  que  todos  os  naturaes  o  defendaõ 
como  fua  verdadeira  pátria  e  a  min  como  feu  verdadeiro  meftre  Rey 

c  Senhor  natural  ainda  que  o  naó  tiver  ao  por  protíçaó  e  porque  dc- 
to  como  Rey  ?  e  como  Meftre  tanto  por  obrigação  de  conicienciá 

como 
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como  pela  conveniência  do  Reyno  fazerlhe  guardar  fuás  Difiniçoes , 

bulas  ,  uzos ,  e  cuftumes  ,  procurando  achar  para  iftb  meyo  conveni- 
ente ,  fe  me  ofereceo  o  de  lhe  nomear  Commendadores  mayores  com 

tal  jurifdiçaõ  que  fem  terem  as  doações  do  Meftre  tenhaõ  com  fubor- 

denaçaó  a  ele  quazi  as  mefmas  faculdades  honrrando-os  com  tantas  e 
taes  prihimineníias  ,  e  renda  e  efeolhendo  para  iífo  peíibas  de  taes 
qualidades  partes  e  authoridade  qual  em  outro  tempo  fe  bufeava  para 

a  eleição  de  Meftre  para  que  com  efta  cabeça  íatisfaçaó  os  Cavallei- 
ros  e  Commendadores  aos  emeargos  com  que  pefuem  os  bens  ecle- 
ziaílicos  e  haja  pefoa  particular  que  fem  fe  devertir  a  outra  ocupa- 

ção ,  trate  com  o  cuidado  que  comvem  de  fazer  ,  e  viver  feus  fubdi- 
tos  dentro  dos  limites  de  fuás  Regras  e  os  faça  acudir  a  fuás  obriga- 
çoens  e  os  exercite  no  uzo  da  melicia  que  he  o  principal.  E  porque 
para  ifto  fe  confeguir  pode  fer  neceíTario  fuplicarem  alguas  couzas  a 
Sua  Santidade  e  difpor  outras  com  a  jurifdiçaõ  que  me  toca  como 
Meftre.  Hev  por  bem  que  a  Meza  da  Confciencia  e  Ordens  comfe- 
rindo  com  toda  ateníaó  ,  matéria  taó  grave  e  taÔ  importante  como 
efta  he  me  diga  como  fe  poderá  difpor  milhor  efta  rezuluçaô  minha 
e  mais  férrico  de  Deos  ,  Beneficio  das  ordens  e  utilidade  do  Reyno 
que  as  fuftenta  ajudando  o  muito  particularmente  nas  guerras  e  traba- 

lhos em  que  fe  acha  formando  logo  Regimento  que  lhes  parece  de- 
vem ter  os  Commendadores  mayores  o  que  poderão  obrar  fem  min 

e  o  modo  em  que  lhe  haó  de  fer  fubordenados  os  mais  Commenda- 
dores e  Cavalleiros  ,  e  a  minha  tenfaó  nefta  parte  declarara  mais  lar- 

gamente na  Meza  António  de  Mendonfa  a  quem  a  comuniquei  e 
porque  pela  eleyçaó  de  pefoas  que  faço  para  Commendadores  mayo- 

res e  pela  renda  que  lemito  a  cada  nua  deílas  Dignidades  fe  emten- 
de  milhor  a  jurifdifaõ  que  lhes  convirá  :  Fuy  fervido  nomear  porá 
Commendador  mayor  da  Ordem  de  Chrifto  ao  Infante  D.  Duarte 
meu  muito  amado  e  prezado  Irmão  e  de  lhe  limitar  doze  mil  cruza- 

dos de  renda  nos  bens  da  mefma  Ordem  que  fe  lhe  prefaraó  pelo  da 
Commenda  mayor  e  pelas  Commendas  que  pefue  pofto  que  lejaõ  da 
Caza  ue  Bragança  que  tornarão  a  ela  depois  dos  dias  do  Infante  e 
chegado  efte  tempo  fe  nomearão  outras  a  Dignidade  em  feu  lugar  e 
o  que  faltar  para  fuprafazèr  toda  a  quantia  fe  fatisfara  pelas  que  fo- 

rem vagando  fem  prejuízo  do  provimento  da  dos  Soldados  que  que- 
ro e  ne  jufto  prefedaõ  a  tudo  ;  e  para  Commendador  mayor  da  Or- 

dem de  Santiago  nomeyo  o  Infante  D.  AfFonfo  meu  muito  amado  e 
prezado  filho  e  lhe  lemito,  e  a  efta  Dignidade  des  mil  cruzados  de 
renda  nos  bens  da  Ordem  que  fe  contarão  pela  Commenda  mayor  e 
pelas  mais  Commendas  ou  bens  da  Ordem  que  parecer ,  e  ao  Com- 

mendador mayor  da  Ordem  de  Avis  que  hoje  he  D.  Francifco  Lu  is 
de  Lencaftre  limito  outo  mil  cruzados  de  renda  para  o  que  lhe  afuio 
a  mefma  Commenda  e  o  que  faltar  para  efta  quantia  fe  fatisfara  pe- 

los bens  da  mefma  Ordem  e  rendendo  a  Commenda  mayor  mais  que 
os  aitos  outo  mil  cruzados  o  que  mais  render  fe  convertera  depois 
uos  dias  de  D.  Francifco  em  Commendas  piquenas.  E  porque  pela 
auzenda   do  Infante  D.  Duarte  e  peia  menoridade  do  Infante  Dora 

Aíi  òn 
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A  Abílio  e  tatnbcm  pela  auzencia  de  D.  Francifco  naó  podem  ter  o 
exercício  deíle  poílo  e  he  neceirario  nomearlhe  Tenentes  com  a  ma- 
yor  experiência  da  guerra  que  fe  poderem  achar  e  com  tacs  qualida- 

des ,  partes  e  valor  que  polaô  dar  fatisfafaó  a  tudo  o  que  rica  referi- 
do neíte  Decreto  :  Ouve  por  bem  nomear  para  Tenente  do  Commen- 

dador  mayor  da  Ordem  de  Chriíto  D.  Vafco  Mafcarenhas  Conde  de 
Óbidos  do  meu  Conielho  de  guerra  e  meu  muito  amado  fobrinho ; 
e  para  Tenente  do  Commendador  mayor  da  Ordem  de  Santiago  a 
Pedro  de  Mendonça  Furtado ,  Alcaide  mor  de  Mourão.  E  para  Te- 

nente do  Commendador  mayor  da  Ordem  de  Avis  a  Fernão  Teles  de 
Menefes  do  meu  Confelho  de  Guerra  e  a  cada  hum  deíles  Tenentes 

limito  nos  rendimentos  das  Commendas  mayores  cem  mil  reis  de  fol- 
do  por  mes  que  venlèraó  em  quanto  exercitarem  eítes  poítos  que  fe- 

ra em  quanto  eu  ouver  por  bem  e  naó  mandar  o  contrario  emeomen- 
do  muito  a  Meza  que  fem  fe  devertir  a  outra  ocupafaó  em  quanto  eíta 
durar  trate  e  conclua  eíle  negocio  para  o  que  fendo  necellario  me  da- 

rá conta  ,  e  vira  a  Meza  a  mi  todas  as  vezes  que  comvier  em  Lixboa 
a  trinta  de  Mavo  de  mil  feiícentos  quarenta  e  oito.  Com  a  Rubrica 
de  S.  Mageílade. 

Confere  com  o  original 

Manoel  Coelho  Vellozo. 

Carta  do  Senhor  D.  Duarte ,  para  o  Duque  de  Bragança  D.  João 

o  11.     Original,  que  Je  conjerva  na  Livrai  ti  m.  j.  do  Du- 
que do  Cadaval  ,  tom.  i p  de  papeis  vários,  pag,   122 

donde  a  copiey. 

SENHOR. 

D«t  n  ̂ ^o  éT~^^cg°  agora  de  beijar  a  maó  ao  Emperador  ,  e  a  Emperatriz : 
"'  ""  J  V^fui  recebido  com  muita  demonítraçaó.  O  Emperador  me  per- 

guntou por  V.  Exccllencia  ,  e  eíteve  hu  bom  pedaço  falando  comi- 
go ,  diÍTeme  que  craó  necellario  teftemunhas  para  faber  que  era  Por- 

tuguês ,  porque  parecia  Alemão  ,  fez  grande  feita  de  lhe  falar  cm 
Italiano.  Dentro  de  leis  o  outo  dias  parto  para  o  Exercito  ,  para  o 
que  me  fico  difpondo  ,  agora  naó  fou  mais  largo  porque  eípera  o 
Correyo.  DiÍTeme  o  Emperador  que  teria  morto  por  lua  maó  nef- 
tes  três  mezes  pafTados,  quinhentos  e  vinte  e  três  Veados  :  e  cm  do- 

ze dias  que  havia  comeíTado  a  matar  porcos  monteies  pafante  de  du- 
zentos ;  hu  dia  deites  matou  hu  Veado,  que  pefou  feiícentas  e  {cicu- 

ta libras  de  defaceis  onças,  o  que  pezaõ  ordinariamente,  faó  quatro- 
centas, ou  quinhentas  libras,  pafmará  V.  E.  de  ver  os  campos  cuber- 

tos  de  milhoens  delícs,  matã-os  com  redes,  a  cornos  deíles,  de  ou- 
to palmos ,  e  de  íeis  athe  íete  he  o  ordinário  ,  c  taô  groíTos  que  pa- 

refem  aíinhciras:  temnos  poítos  em  cabeças  de  pao  pintadas,  e  eira 

todo 
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todo  o  Palácio  cheo  :  difTeme  o  Emperador  que  efte  inverno  palia- 
do matara  íeiicentos  c  tantos  porcos ,  e  que  hum  dia  deftcs  antes  que 

inc  partife  me  havia  de  levar  a  caça.  Deus  guarde  a  V.  E.  como 
pode  e  ei  de  miíter. 

B.  a  m.  a  V.  E.  feu  Irmaó  mayor 
Servidor  e  Amigo  que  mais  lhe  quer. 

DOM  DUARTE. 

Mande  V.  E.  moílrar  efta  carta  ao  Senhor  D.  Alexandre. 

Rever  endijjimis  ,  Celfijfwús  ,  Illujlriffimis  ,  Ilhijlribus  ,  Magnificis  , 
Speãabitibus  ,  &  Nobi/ibus  Dominis ,  Ordimbus  Sacri  Romani 
Imperii ,  tf  eorum  Legatis ,  P^atisbon^e  congrega  tis  ,  Dominis  , 
V  amicis  ob/ervandis ,  Iwnorandis  ,  tf  plurimiun  colendis  5  Fran- 
ci/cus  de  Soufii  Coatinius  ,  a  conciíús  Sersniffimi  Regis  Por  tu* 
gallic  JOANNIS,  no  mini  ouarti ,  eques  militia  Ordinis  Chrijli, 
ejujque  commendatarhis  ,  &  Cujhs  Maior  areis  de  Soujet ,  C/ 

ipfius  Regiíe  Majtjiatis  hepratus  extraordinarius  in  partes  S;p- 

tentrionuks  ,  liumildmè  ,  Cf  debito  cultu  felicitatem  ,  O"  fahitem 
precor ,  O3  ab  omnibus  fimul  per  lias  /iteras  dicendi  licentiam  re- 
verenter  imploro. 

NOtorium  eft,  Sacri  Romani  Imperij  Patres  graviífimi ,  &  omni-^tfill.  27  I 
bus  titulis  digniííimi ,  Principem  Eduardum  Brigaotinum  ,  qui 

iideliter  Império  infervierat ,  in  ilío  violenter  hodie  detineri ,  ablata 
libertate  in  patriam  ,  &  Luíitaniam  profícifeendi ,  arrefto  ,  &  repreía- 

lijs  fac~Hs  ejus  períona2  ,  fuorumque  fervorum ,  8c  familiarium.  Res quidem  nova  fuit ,  &  eò  admirabilior  quò  celíiflima  congregatio  Ra- 
tisbonx  juítiíTima ,  &  «TquiíTIma  eft ,  &  nulquam  Principibus  liberis , 
nifi  íub  hofte  hoc  fieri  confuevit. 

Notum  eft  omnibus  ,  quod  ille  Celíiííimus  Princeps,  relictâ  pá- 
tria ,  defeito  fratre ,  tunc  Principe  ,  &  Duce  Brigantiíe  ,  hodie  Lu- 

íitanise  Rege  ,  domino  meo ,  reliftis  bellis ,  &  exercitis  aliorum  Re- 
gum ,  8c  Principum  vicinorum,  Sacrum  Romanum  Impcrium  addíjf- 
le  ,  u t  ei  lua  officia  ,  fervitia  ,  operas  ,  &  íumptus  ofterret.  Nemo 
negabit ,  quod  &  ipfi  Potentiííimi  Sticci ,  &  Galli  hoftes  Publice  pro- 
teftantur  ,  quod  emuli  làteri  non  recufant,  quod  tota  Germânia  no- 
vit  ,  illum  femper  ftrenuum  ,  &  egregium  bcllatorein  ,  8c  ducem  in 
omnibus  locis  ,  &  imperij  muneribus  íibi  commendatis  íefe  geflííle , 
multiíque  quotidinnis  oblatis  occaíionibus ,  viram  ,  &  pericula  defpe- 
xiíle  ,  ílve  in  urbibus  obíldione  cingendis ,  íive  in  cifdem  ab  il!a  ii~ 
berandis ,  vel  aperto  campo,  vcl  caftris  metatis ,  vicTorem  multoties 
exiviíTe  ,  &  femper  pro  império  gloriofe  pugnafle  ,  8c  hoc  quidem 
non  illius  fumptibus,  íed  íuis ,  per  íeptennium  iibentiflime  peregifíe; 

Eccc, 
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Ecee  ,  ille  ingermus  Dux  ,  &  Princeps ,  folius  imperij  fervitor ,  non 
nlterius  ,  qui  fe  liberavit  ah  hoftibus ,  jam  captivus  habetur  ab  amicis, 
&  ubi  libertarem  quaeftvit,  invenit  lervitutem ,  ubi  pra:mia  fpeclabat, 
reprelíalia   patitur  ,  &  arreílum:  Et  ei  non  foi  um  omnis  communica- 
t«o  humana  prohibctur  ,  fed  &  poteftas ,  ut  ei  pio  alimento,  8c  vi- 
clu  fuppeditentur   neceflaria  ,  denegatur.     Qiiid  amplius   hoftis  face- 
ret ,  íi  eum  caperet  ?  certe  minus  ,  nam  hodic  líber  eífet.     Quse  prin- 
cipibus  m  tota  Europa  fecuritas  dabitur  ab  Império  ?  Qui   poterunt 
í I li  fe   offerre  ,  &  libere  infervire  ?   Quo  exemplo  allicientur  animi  ; 
dum  ilíud  meritorum  exemplar,  jam  exemplum  coníiderant  iervitutis? 
Ubi   eft  júris    geníium  ,    &  fídei  publica;  ,   íub  qua  ille  miiitaverat , 
obfervatio  ?  Ubi  eft  illa  Sacra  imperialis,  vel  Germânica  libertas  ,  quse 
etiam  ftjgatis  ab  alijs  regnis  ,  8c  criminoíis  datur  ,  íi  de  império  be- 

nemérito   Principi,  innocenti  ,  &  inculpabili  denegatur?  Ubi  eft  pe- 
regrinorum  ,  &  exterorum  favor  ?  Ubi  prarmia  benemerentium  ?    Sic 
íòlvitur  effufus  egregij  militis  ,  &  Ducis  languis  ?  Sic  feptemnalis  la- 

bor indefelfus  ,   lie  eleclio  fervitij   Sacri  Romani  imperij  scftimatur  ? 
Si    in   aliquo    circa  munera  ,  &  obligationes  fuás  oftendit  imperium  , 
libeilus  criminum  oíferatur ,  convincatur  ,  &  legitime  veniat  punien- 
dus  ,   fed  íi  imperij  ,  nec  pacem  publicam  íregit ,  nec  aliquid  contra 
eam    moliebatur  ,  imo   totis   viribus    pro    ea  defendenda  pugnabat , 
ijuid  reftat  culpa?  ?   quid  flagitij  reftat  ?  nifi  habeantur  officia  ,  &  be- 

neficia pro  injurijs  ,  &  unum  ,  idemque  fit  defendere,  quod  oftendere. 
Si  ad  inftantiam  Regis  Caftelke,  &  foríitan  per  miniílros  ,  qui 

a    domo    Brigantina    panem  ,    &   honorem    obtinuerant ,  opponatur , 
quod  Principis  Eduardi  frater  SereniíTimus  Pvex  Portugalliíc ,  omniuni 
ím    Regni  procerum  ,  &  populi  acclamationi  confentiens  ,   injufte  à 
Ilege  Caftellae  difceíTerit,  &  rebellaverit ,  hoc  contra  veritatem  eft, 
neque    enim  rebellio  dicitur  ,  reftitutio  ,  neque  violentiaí  repulfa  ap- 
pellari  poterit  injuftitia.     Omnibus  patet,  quod  catholicus  Rex  Phi- 
lippus  fecundus  armis  invadens  Lufitaniam ,  eam  majori  vi  oppreflàm, 
non  ut  h&res  ,  fed  hoftis  oceupavit  \  nec  refiftere  poterat  Sereniífima 
domina  ,   Domina  Catharina  ,   hStfC  enim  ,  íi  tunc  jura  valcrcnt ,  jam 
regnaret ,  nam  à  jure  per  beneficium  reprefentationis  in  locum  infan- 

tis Eduardi  patris  fui  ingrcíTa  ,  ut  agnata  ad  fucccíTionem  Regis  Hcn- 
rici ,  ipfum  pairem,  ac  íi  viveret,  reprrefentabat,  &  Catholicus  Rex 
Piíilippus  Secundus  ,  ut  cognatus ,  imperatrieem  Dominam  Eli fabetam 
Matrcni  íoeminam  referebat ,  &  uterque  non  ex  própria  perfona  ,  fed 

c]i;í  cognatus  erat  ,  8c  Eliíabetam  foeminam  reprxientabat  excludere 
jure  mérito  debuit.  Et  praeter  hanc  veritatem  ,  trita;  ,  8c  notiílimíe 
Leges  íant ,  íecundum  quas ,  8c  eauíae  ,  &  poleílionis  jus  amittit,  qui 
jura  de  feri  t ,  8c  armatâ  manu  conícndit ,  fie  ex  illis  fit  eertum  ,  quod 
Catholicus  Rex,  íi  aliquod  jus  haheret  fquod  negatur )  ilíud  amife- 
rit  ,  ubi  piimiirn  relido  júris  ordine  fumpíit  arma  ,  quorum  viribus 
inniti  non  potuit  ad  praeícriptionem  ,  nam  prxtcrquam  contra  Legí- 

timos 
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timos  Regni  íucceflbres  nulla  prsefcriptio  currit ,  quis  titulus ,  quas 
bona  rides ,  quis  partium  ccnlcníus  pro  1II0 ,  &  fins  íucccílbribus  po- 
terant  confkíerari  ,  extortis  ,  Luíitanis  vafallis ,  &  majcri  vi  cppref- 
íls  contendentibus  ,  prafidiato  regno  ,  ubi  omnes  arces  Caftella ,  & 
fortalitia  ,  armato  Caftellano  milite  ,  ccmpleverunt.  Ultra  ha?c  ,  aliud 
infuperabile  obílaculum  cpponebatur  Catholico  Regi ,  ex  lege  Comi- 
tiali  Luíitanse  in  Lameceníi  Civitate  edita  jam  à  tempore  primi  Por- 
tugallise  Regis  Alíbnfi  Henrici ,  quae  quafi  Salica ,  vel  Gallica  íuit , 
ex  ea  enim  prohibetur  Regnum  Luíitaniíe  ad  Reges  exteros  perve- 
nire  ,  &  íic  ,  quod  per  infantes  filias  Regum  Portugalliaz ,  non  pof- 
fet  ad  eorum  mantos  externos  jus  aliquod  ad  Regnum  pertinere ,  & 
jam  hoc  ,  &  fuás  acclamationis  jure  uíus  JOANNES  primus  Rex  Lu- 

íitanis ,  cíim  tamen  Nothus  Regis  Petri  filius  eíTet ,  excluíit  Beatri- 
cem  filiam  legitimam  Regis  Ferdinandi ,  cui  ille  fucceífít,  &  praedi- 
t\x  Domina;  Beatricis  maritum  JOANNEM  Regem  Caftellae  debellavit. 

His ,  &  alijs  fundamentis ,  qure  melius  ,  &  uberiiis  eo  jam  tem- 
pore explicarunt  omnes  jurifprudentia:  profeíTores  ,  libris  editis  in 

celeberrima  Academia  Conimbriceníl ,  &  alijs,  confcius  fui  júris  erat, 
Sereniílimus  Brigantix  Princeps  ,  fed  intra  arma  Caílella: ,  quamvis  Lu- 
fitanorum  amori  fideret  ,  non  tamen  ei  aperte  de  illorum  voluntate 
conííabat  ,  &  ita  nihil  moliebatur  :  Sed  Deus  Optimus ,  Maximus , 
per  quem  Reges  regnant  ,  &  Legislatores  juíta  decernuní  ,  íumpfít 
CaftelLc  miniílrorum  tyrannidem ,  pro  libertatis ,  &  juílitiar  inílru- 
mento ,  nam  eo  tyrannides  ,  &  injuílitia:  duoruni  potentium  miniílro- 

rum Generi ,  &  Soceri  Didaci  Soares  ,  &  Michaelis  de  Vafconcellos, 
qui  Regij  Status  Portugallise  Secretarij  erant ,  Madrithi ,  &  Oliílpo- 
ne  ,  intollerabilia  ab  eis  arbitrata  tributa ,  defpeclus  ,  &  extirpado 
nobilitatis  ,  honorum ,  locorum  juílitiae ,  &  militias ,  equcítrium  in- 
ílgnium  venditiones ,  velut  in  harta  publica  pervenerunt  ,  ut  foíuni 
reílduum  eíFet  ,  quod  jam  moliebantur  ,  ut  antiquifílmum  Lufitanias 
regnum  foralibus  ,  &  Legibus  fra£Hs  reduceretur  in  miferam  provin- 
cíam.  Quibus  ,  &  alijs  multis  incitati  omnes  pr&lati  eccleíiafrici  , 
omnis  nobilitas  ,  &  populus ,  nemine  diferepante ,  acclamarunt,  ref- 
tituerunt,  &  jurarunt  R.egem  fuum  JOANNEM  Quartum  ,  cui  per 
breve  temporis  ípatium ,  omnes  arces ,  &  prajíidia  ,  in  quibus  Caftel- 
hnx  cohoitcs  erant ,  obedierunt ,  &  omnes  regiones  ,  &  infula:  Por- 

tugal lia?  ,  abfque  eníium  ic"hi  ,  vel  armorum  ítrepitu  tradita  íunt.  Ec- ce  ,  quomodo  Sereniílimus  Rex  meus  ,  JOANNES  Quartus  pro  tu- 
endo  jure  fuo ,  pro  fuorum  vafallorum  tuenda  libertate  gubernat ,  & 
regnat ,  nec  fui  júris  defenílo  ,  &  reftitutio  ei  in  culpam  poterit  im- 

putar] ,  ctíi  contrarictur  Catholicus  Rex  ,  &  ad  jus  provocet  armo- 
rum cuaíi  iilo  ceperit  Lufítaniam  ,  illud  ipfum  pro  Rege  domino 

meo  eft ,  quod  enim  armis  extorfit  ,  lioc  licet  armis  icgnum  repete- 
re ,  &  íic  inter  iefe  uterque  jura  ,  &  uterque  arma  revolvat. 

Sed  dato  ,  &  nunquam  conceílb ,  quod  Sereniílimus  Rex  Por- 
tugalliíe aliquam  injuílitiam  ,  &  hoftilitatem  commiteret ,  contra  Ca- 

tholicum  C/ifrella;  Regem,  qu:e  culpa,  quis  dolus ,  qux  machinatio 
coníidcrari  poteíl,   in  innocenti  Príncipe  Eduardo  ?  Filius  ipíe  obli- 

^'orn.  IV.  Mramm  gationi- 
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gationibus  paternis ,  Ti  non  fit  hasres ,  exuitur ,  uxor  mariti  debitis} 
iii íi  per  íucceííionis  vincula  non  tenetur  ,  clamant  jurifconfulti  ,  quod 
crimen  ,  vel  peena  paterna  nullam  maculam  filio  infligere  poteft  , 
nam  unuíquifque  ex  íuo  admiílb  forti  fubjicitur  ,  nec  alieni  criminis 
fucceilbr  conitituitur ,  &  alibi  ,  quod  fatius  eft  impunitum  relinque- 
re  facinus  nocentis  quam  innocentem  damnare.  Quomodo  igitur  ira- 
ter  innocens  ex  culpa  alterius  obligabitur  ?  Nonne  fuit  motionis  Por- 
tugalliíEj  &  fratris  fui  particeps  Eduardus  ?  Refpondet  veritas  ,  nullo 
modo  ,  nam  íi  íciret  ,  &  in  ea  ,  vel  feientia  ,  vel  ope  concurreret , 
juxta  liberas  civitates  erat ,  quo  petere  ,  &  ubi  íe  recipere  poterat  , 
íbd  nihil  feivit ,  confeius  ipfe  fibi ,  nihil  timuit ,  &  externa  fecuritas 
latis  interiorem  demonftravit. 

Sed  ulterius  pergendo  ,  permifsâ  (  &  nunquam  concefsâ)  qua- 
cunque  aliquâ  prrefumptione  ,  juxta  quam  cenferetur,  illi  gratos  fuif- 
íe  Luíitaniae  motas,  &  eis  confcntiíle  ,  &  voluiíTe  ab  império  exire, 
quod  negatur  ,  quid  deinde  lequitur  contra  imperium  ?  Illi  Princeps 
Eduardus,  non  Caítellse  inferviebat ,  &  fecundum  regnorum  diverfi- 
tates  ,  dominia  ,  &  poíTeíIiones  ,  nihil  império  ,  &  Germanise  eft 
comnmne  cum  Caftella  nihil  cum  Portugallia.  Unde  ,  quamvis  pro 
oíreníis  imperij  podei  etiani  innocens  detineri  ,  nihil  debet  ratione 
Imperij  Eduardus  [  nec  Serenifíimus  Rex  JOANNES  frater  ejus  ali- 
auod  cum  império  debiturn  contraxit  ,  nec  à  Germânia  aliquid  abftu- 
lit.  Si  pacem  Caíbeliíe  Iregit ,  non  fregit  Germânia:  pacem  ,  etfi  ad- 
huc  è  contrario  illa  antiquiflima  accuíantium  allegatio  repetatur , 

quod  omnis  qui  íe  Regem  facit  }  contradicit  Csefari  ,  non  habet  lo- 
cnm  in  utroque  fratre  ,  nec  debet  audiri  ,  nec  vaiere  apud  Saciam, 
Catholicam ,  &  Cseíaream  Majeílatem. 

His  ,  &  alijs  júris  ,  sequitatis  ,  &  rationis  monumentis  inílru- 
clus  ,  ante  celíitudines  ,  illuftrates  ,  &  dominationes  veírras  ,  &  ante 

ipfam  Sacram  ,  &  Cíeiaream  Majeílatem  praeientialitcr  adefle  defidcra- 
bam  ,  ut  juftitiam  ab  omnibns  humiliter  implorarem  ,  fed  jam  non 
cenceditur  ire,  &  quíe  mihi  fecuritas  fervabitur  de  jure  gentium  ,  íi 
in  per  fona  tanti  Principis  frangitur  ?  Quas  mihi ,  ipíius  fervo ,  liber- 

tas dabitur,  íi ,  &  ipfi  Domino  denegatur. 
Jufte  igitur  per  has  literas  ,  à  Celíitudinibus  ,  Illuítratibus,  & 

Dorninationibus  veíiris  ,  nomine  Sereniílimi  Portugalliae  Regis 
JOANNIS  Quarti  domini  mei  peto  ,  ut  Princeps  Eduardus  ejus  fra- 

ter innocens  liberetur  ,  &  in  prifrinam ,  &  debitam  libertatem  refti- 
tuatur,  &  ad  meliorem  promotionem  ejus  efFectus ,  innocentis  Ducis, 
&  Principis  juftitia  íux  Sacras  Crefarea;  Majeílati  à  congregatione  Cel- 
íiífíma  proponatur,  ut  fuis  ipíius  Legibus  obligetur,  &  fatisfacTionem 
prabeat  aflioni,  inquam  omnes  alij  Reges,  &  Príncipes  profpiciunt, 
&  mirantur,  ita  ,  ut  in  caufa  Celfiílimi  Ducis  ,  &  Principis  Eduar- 
di  ,  juílitiíc  ,  non  fanguini  deferatur  ,  &  non  fiat  ,  quod  unde  jus 
oritur  ,  oriantur  injuria,  ft  lie  confido  ,  Sz  fpero  firmiíKmc  me  ailè- 
cuturum  «a  tanta  congregatione  in  qua  generaliter  omnibus  ,  Sc  parti- 
culariter  íingulis  dominis  congregatis ,  Sc  gratulationcm  Regis  ,  domi- 

ni mei,  &  ofHeia  inca  hun  ilitcr  "oftero  prciítaturus.  Holmia:  24  Ju- lij  turno  Domini  1641.  Car~ 
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Carta  do  Infante  O.  Duarte  de  Portugal,  efcrita  quando  o  leva' 
rao  yrezo  a  Milão  ,  a  hum  Minjjlro  do  Emperadcr ,  em  6 

de  Agojlo  de  1642. 

A  Carta  de  V.  Senhoria  de  10.  do  paffado  me  foi  entregue  eftan-  Num.  27  2 
do  ja  nefta  viagem  ,  e  lhe  aggradeço  a  íua  boa  vontade ,  e  af- 

fecto  j  e   a  dòr  com  que  fe  compadece  dos  meos  trabalhos  ,  e  fem- 
pre   como  à  bom  amigo  lhe  ficarei  obrigado.     O  Padre  Senebal  foi 
à  eira  Corte  com  licença  expreíTa ,  e  ordem  do  Emperador ;  e  ainda 
que  naó  tiveíTe  ordem  ,  poderia  a  charidade  Chriftaã  obrigar  à  qual- 

quer peíToa  à  empregar-fe  em  hum  acto  de  juftiça ,  e  (i)  piedade  taó  u) 
grande  como   apprezentar  à    S.  Mageílade   Cezarea  as  m&4Mg§  SfâfíZ!  \f1SÍ 

queixas  ,  'que  com  tanto  eftudo ,  e  cautella  fe  tem  impedido  repr.er  « «*•  ?•«'  »'»>«'«?  p«*- 
zentar.     E  ainda  que  ífto  he  hua  treiçao  feita  as  Leys  ,  e  a  Mageí-  cief.  4. 
tnd^  da  juftiça  (2)  eftava  eu  certo  ,  que  o  Navarro  tinha  expedido            (2) 

Correos    para   alcançar  o  Padre  ,    e  impedirlhe  a  commiílaó  ,   ainda  2j^"J£riJ  «£"" 
que   elle  eftava  cheo  de  zello  ,  e  charidade  ,  e  rezolluto  a  executar 
quanto    eu  lhe  tinha  reprezentado ,  como  relligiozamente  íêz.     Na 6 
me  cauza  novidade ,  que  o  Marquez  de  Caftelio  Rodrigo  exclamai- 
fe  ,  e  levaífe  à  mal ,  a  commiífaó  ,  como  taó  contraria  ao  leu  fim.  Efte 
Meniftro  por  ventura  tinha  obfervado  110  fundamento  da  grande  for- 

tuna   a   que  feu  Pay  ,  e   elle  em  breves  annos  fe  ellevaraó  quanto 
abundantes  faó   algumas  vezes  os  frutos  da  impiedade.     Porem  feria 
melhor  argumentar  do  melmo  principio  ,  como  coníiderou  o  Santo  vm  h*pi™  pp™»*** 
Rey  David  ,  que  naó  faó  duráveis  ,  nem  fe  çozaó  os  intcreíles  da  mal-  tam  >  *"  '"«-*""•  to» 
h:/VT7f/T»  1  1  •      1  J  í'    1       i  Cídros   Libam  ,    &  tran/i- 

cia.    (3)  Eu  confeito,  que  a  cauza  de  todas  as  minhas  adverlidades  *•,  &  «« »•■ »«  w> 

foi  acharem-fe  nefta   occaziaó  em  Alemanha  Meniílros  Pomiguezcs :  ̂JEj£]ÍÍVÍ! porque  como  taes  tem  uzado  da  cautella  para  fe  acereditarem  ern  Ef-Jo^ií. 

panha  ,  e  também  para  abrirem  o  caminho  à  novos  intereílès,  p^cif-  D.  F«»«yi4]*  uau por 
pitar-me ,  e  procurar  o  meu  fim ,  e  ruina  com  tanto  cuidado.     V.  Se-  htã  f**«*>  e  ilJuí*"° .,:  /-  1  1  x-^       -w-\  .  r.  i-«.-it  1  \       t-«         •  ,-    deíhrdtnada  ,    (uuruia   ic~ 

nnona  íabe  as  ordens,  que  D.  rrancílco  de  Mello  mandou  a  J&at^k  /*/•«*  «■**■«»  »<?««».« 

bona,  (4)  e  a  fua  inftancia  contra  a  minha  vida,  e  faberá  melhor  do  JJ*^ Til /""U*' 
que  eu  as  que  nefta  viagem  trás  Navarro  :  que  faó  da  mefma  quallida-  0) 
/lti      f*i-\      «.„_„      r    ->  —        J         „      ÍT"  11  Natura  amblliofa    Crr.ul  ff 

<-t  {$)  taes  lao  as  acções  de  peíloas  novamente  exaltadas ,  e  que  cr-  ,„,,..•„.„ ,  xmkui»* ,  & 
dinariamente  procuraó  a  confervaçaó  ,  e  auemento  por  via  da  mallicia,  r^r"'  <"\"  ~*rit»to a  -    •     ti  1  j7^,0  \,  „  .  '  femptr     aut.r:t    ctujus    tx 

e  ue  vioilencias  contra  a  rezao  ,  que  fempre  obrao  pelo  feu  intereí-  ?««*«  <«/«»,  i»>l«>  /"« 
fe ,  e  tem  as  pallavras  óptimas  ,  mas  quanto  à  intenção  tudo  hê  pelo  rifc*  7J.2I2! 
contrario   (6)   porque  ,  que  termo  fe  poderá  aífinar  a  falfidade  ,  e  à       .   r  <«) 

mentira  de  hua  ambição  infelliz  (7)  a  qual  enche  o  efpirito  de  iílu-  £"»"Ei/,  J» ' Z*uZ\ 
zaó  ,   e  a  confeienciade  peccados.    Ja  que  V.  Senhoria  foi  tç&smir  í£\  LT.!'yL™  PSÍ 
nha  dos  meos  ferviços  feja-o  também  das  minhas  queixas  ,  e  fe  a  dòr  «  ,  &  p™**  fl™>*>*. 

exceder  os  termos  da  modeftia ,  entenda  ,  que  mães  he  efteito  da  re-  Homer'   (7) 
zaó  ,  do  que  da  ira  ,  porque  hum  Coração  ultrajado  com  injurias,  naó  Ammi*H»#*  «/"•*■ 
ie  pode  latisrazer  fenao  com  hum  grande  teítemunho  da  pena,  e  da  «*«/«,*«.  t«c.  u.  An. 

dòr.     Agora  experimento  em  mjm^a  juftiça,  e  a  piedade  pizada  vmíSLJ&ÍZtÁ pes,  a  verdade  perdida  ,  e  violíadas  todas  as  leys  da  hofpitailidade ,  i«ft.  ««  catii. 
Tom.  IV.  Mmmm  ii  e  li- 
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e  liberdade  publica,   c  aquelle  fagrada  direito  das  gentes  inviolJavel 
entre  as  rnaes  barbaras ,  e  cruéis  nações  do  univerfo  ,  com    tanta  dez- 
honra ,   e  vitupério  fe  acha  viollada  por  aquelles  que   reconhecem  o 

(<:)  verdadeiro  Deos  (8)  a  franqueza,  liberdade,  o  decoro  das  leys,  c  da 
çunUm   tunmigh  in  hofpitàllidade ,  e  immunidade  publica  do  Império  ultrajadas  com  hum 
amaritu  Unem  iií  titium ,  ir  <  ,>  /•  _   .„_*....        •_      >  C  •*  II*- 

,  wh-,*  in  nb/m.  exemplo  tao  pcrverlo  ,  e  contrario  a  coníervaçao  publica. 
rhmm,  Hjt  eit.jkfcitah  j?u    dcixei    a  pátria,    Irmãos ,   parentes  ,  e  amidos  com  outros íf.per  vos  domai  Ijraelgen-  .  ,t«  /T*    •     v        a  1  1  n-ni  1 

cr  cnwent  vos.  rellevantes  ínterelles ,  e  paliei  a  Alemanha  eítimullado  por  hum  gran- ten 

{ii)  Cncauas    pui    l  iiuup^    tua. mus    uuiii^ai-mt-   a    jjui    cm    ici^uiu  ,    pui   uuu 

V™™£«fZ"ÍZ-  pervençao  a  minha  peíToa ,  pofto  que  innocente.     Porem  aquellas  re- rtiffo*.  Levit.  9.  Zocns  ,   que  me  obrigarão  a  fervir  ao  Emperador,  fecharão   a  entra- 
^Advcndm  non  co-.t-uía'  is,  >        1  .  tJ  .  />^A^•  -<      r    i 

Amoscap.tf.  ^  ardor  de  fervir  ao  Emperador,  outo  annos  empreguei  no    feu  fer- 
Tcm<ner*Hommtor«mvir.  y\ç0  fazendo  tudo  ,  o  que  devia  fazer  hum  Príncipe  do  meu  nafei- 

'pTrSlZT^m  p!r7u  mento  ,  e  naó  cedi  à  nenhum  em  trabalho  ,  perfeverança  ,  e  dcfpeza, 
«{rcit  ̂ i  quem?umu-  '  C011tinuei  entendendo,  que  quando  S.  Maçeftade  Cezarea  dei- 
dor.  nb.  i.  cap.  4*.  xaíTc  de  gratihcar-me  com  bcnencios ,  (9)  ao  menos  roile  pródigo  da- 

TM, sJíiffiLm  Mb.  quelle  aggradeeimento  com  o  qual  fem  outra  defpeza  fe  d  ao  por  fa- 
ni  pen»rit  hnum *fi ,  mu,  tisfeitos  os  que  naÕ  amao  mayor  recompenfa  ,  que  à  da  honra.  Con- 
M;Mr,  *au  arrumar  tinuava  no  íerviiío  de  b.  Mageítade  quando  íuecedeo  a  prezente  mu- 

Sfí 'iítSí89 ai  Luc"  dança  na  Coroa  de  Portugal.  Podiaó  as  máximas  alguas  vezes  pra- 
(")  elididas  por  Principes  tirarmos  obrigar-me  à  pòr  em  ieguro ,  por  boa Si  h.:b:t/ivcrit  paveia  Ai* 

ti 
fi 

„«, «« »t]iiTls  tum.  exou.  da   no  meu   peito  aos  conceitos,  que  lo  íe  tormao  íobre  as  acçoens 

b.PÉ3%7.'>wa  de  Principes  tirannos  ,  e  repugnantes  à  f ê  ,  que  eu  profcTava  ,   (10) 
(•O  eíla  me  obrigou  à  obedecer  à  lua  vòz ,  quando  D.  Luis  Gonzaga  fem 

luZZitZi»Tpie!,*'™/.  outra  força  me  chamou  da  fua  parte,  e  em  feu  nome  debaixo  da  boa p&i.  *.    q«í  i^uuntur  fg.      defprezando  as  boas  advertências ,  que  me  íeímravaô   o  perino  , 
em    ctt-n    próximo  fno  ,  '  r  ,.  ^      ̂   J  /•  \  •  n  j  t-"  (\ 
xUMtminwiibmto.  e  me  acoiicelliavao  a  entender  íomente  a  própria  coníervaçao.     Eltes 

rum.  pfai.*?,  fafi  os  Soldados  com  os  quaes  eíle  grande  Príncipe  me  prendeo,  fem 
o ;~m  Tnncipem  non  f„.  dcllicto   algum  ( como   eíle   muitas  vezes  tem  confeíTado  ,  e  me  tem 

'tif"<crl™°L"%  feito  dizer)  debaixo  da  boa  f e  ,  palavra  Pvcal ,  e  leys  da  hofpitallida- 
■'/■''-•"•  a™  pri™»  fe  (n)  cliamado  ,  e  naõ  forçado.  Nefta  innundaçao  de  afflicçoens 

m  ,  dtiinque»  !  trinei-  me  conlolla  ler  enganado  pela  demaziada  conhança  ,  c  íe  ao  Príncipe 

^7-4%""^  à  quem  fervia.  A  iílo  ic  leguio  o  abandonar-me  ao  ódio  dos  fobre- 
in  cef.  Aug.  <7Ui  in.  ditos  Meniftros  (12)  e  de  outros  feus  adherentes  ,  e  tollcrar  ,  que  el- 

}qZTini(Tgtíu!p"4z^\.  les  me  cntregalfem  nas  mãos  de  gente  vil,  fem  confiderar  S.  Magef- 
tJ'«  vrinTZ,  tat^c  Cezarea  ,  que  eu  fou  hum  Principe  do  verdadeiro  ,  e  legitimo 

uutarwm  mw*  ep  &.  Cangue  Real  de  Portugal  por  tantas  vias,  e  que  naó  tinha  merecido 
ífm.PouíS.líjíii  hu^  injuria  tao  grande.  (13)  E  agora  depões  de  dezouto  mezes  ,  que 
vio-  vivo  em  continuas  mizerias,  c  afíiicçoens  entregue  a  naturezas  ferinas, 

vtrihfidtt  ,'&  étuu  tji  das  quaes  me  poííb  queixar,  e  dizer  (  como  dizia  Santo  Ignacio  )  cinn 
dc  ort  «rumarem. ,.  ̂ enefecerjs  pewres  fiuiit  ,  me  manda  S.  Magcíladc  Cezarea  a  Millaó 
faàtt.juftMami  &  ̂ c-  contra  a  f e  ,  c  palavra  dada,  (14)  de  que  Deos  hê  teílemunha  fem 

Tt'rMUZr7Í,i7,'&''ld.  confiderar  a  rezaó  ,  c  ley  divina,  (15)  que  naó  permite  viollar  o  di- '"";  ,;  w  <"".'"<>  rcito  das  orentcs  ,  entregando  huma  pcííba  ,  que  citava  fiada  na  fua 
jeremé  n.  protecção ,  c  empregada  no  leu  íerviço  ,  c  íegura  debaixo  do  íeu  pa- 

.  (,6K  r,   ,    trocinio  ,   naó  fendo  digno  dc  Principe  Chriítaó  entregar  os  feus  hof- 

bons  fui  frauderur  M,.f.  pedes ,  e  fieis  íei*vos  ,  c  menos  rccompcníar  com  tal  ingratidão   (16; 
'"'    ,     &    cm   dtbebM  pro  f.     qf_ 
'  'itatt    co>irrrri   jro.nã 
'■      tndium  patiiitur  inju/r- 

|        f«r  rn    ■■■■•,   ut   inil  n-.às  cojtaur  ditroxenta fufiifere  ttnde  tiedsLat  auxili* proveuire  PuUtJtM» ftnt  caufu ,  panart  fine  culpa, 
fine  dtl.iU.    CalEod.  Jib.  4.  cap.  11. 

1 



da  Ca/a  %eal  'Portuguesa.  6  4  5 
o   aíFeíto  ,  e  amor  ,  com  que  cu  tinha  íacrificado  a  minha  peíFoa  ,   c 
vida  ao  ícu  ferviço  ,  e  o  grande  incomodo  com  que  todos  eftes  annos 
tinha   trabalhado.     Mas  agora  vejo ,  que  o   muito  bem  fervir  he  tal 
vêz  a  ruina  de  quem  bem  ferve:  e  que  o  maes  das  vezes  os  grand:s 
merecimentos  faô  recompenfados  com  grandiíTima  ingratidão  (17)  pa-  „    .     Xn) 
ra   fazer  mal  nao  convém  valler-íe  de  exemplos  de  homens  perndos  )Wu  *«<  ,„,  ,;„  ,■„#*,# 

(io)   as   delliberaçoens   tirânicas  fomente  devem  cauzar  horror,  nem  ̂ '^^wlíS 
faó  admitidas  ,  maes  que  entre  a  meíma  tirania   (19)  conformar-íe  à  *#«*;  cáffioior.  ep. 

ley   divina  ,  (que  he  a  verdadeira  juítiça)  he  jufto  ,  e  tem   cheo  o  44'        (1?) 
mundo    de  íantos  documentos  ,  os  quaes  íao  fomente  os  que  apparc-  0í„  "-'#'«  *•  *■&**¥ 
cem,  efe  deixao  ver  depois  da  Mageltade  cios  Príncipes,  e  da  pieda-  «w»â#  «//«*«<.,  ̂     .. 

de ,  e  juftiça.     Francifco  Rey  de  França  nao  quíz  deter  ao  Empera-  ̂ '' T£r£$'"„T\ 
dor  Carlos  Quinto  ,  quando  para  paliar  em  Flandres  fe  lhe  foi  meter  íWí*  4  $*•'*  r-»«  ° ^-  .      '       l     ,-.-.  '     ̂   r  .         .       c,  A  111-»'  tninztr  a.    Ima  ftmt liame , 

nas  maons  ,  e  muitos  amrmavao  que  o  devia  fazer ,  mas  aquelíc  rrin-  <  met  ̂ ^1  m^fa 
cipe  eftimou  maes  a  fê  publica,  e  o  bom  nome,  que  o  interefTe  dos  íh'        ,. 
Reinos  ,  que    da  tal  delliberaçaó  lhe  provinha.     EIRey  D.  Manoel  ̂ kk^^^.'^ 

de  Portugal  negou  ao  mefmo  Empcrador  dous  homes  plebeos,  prin-  !"p™^fi- 
cipaes  cumpíeces  da  rebelliaó  ,  que  naquelle  tempo  perturbou  quazi  "•  SÍAlBh  ,c2- 
toda  Caílella  ,  adegando  por  efeuza  nao  haver  vinculo  de  parentef- 
co ,  que  obrigaíTe  à  hum  Príncipe  a  viollar  a  hoípitallidade  publica  , 
mas  que  ordinária  ,  que  os  fobreditos  íahiíJeni  fora  do  fcu  Reino.   E 
maes  aquelíes  dous  Principes  eraó  reciprocamente  cazados  com  íiiha, 
e  Irmaã   hum  do  outro.     O  parentefeo  nao  quebra  a  ley  da  nature- 

za ,  Je  com    tudo    ferve    de   efeuza  à   quem  comigo  a  quiz  quebrar. 
Quantas    rezoes    quererão  allegir  aquclles  que  me  querem  mal  ,  nao 
poderão  nunca  encobrir  o  vitupério  de  Imã  acção  taó  vergonhoza ,  e 
taó  fora  da  ordem  da  natureza.    As  hirlorias  eftaó  cheas  de  exemplos, 

e  de  nenhum  bom  Príncipe  fe  lê  o  contrario.    (20")  EIRev  de  Fran-  (2<>) 
ça  L^aríos  Oitavo  ordenou  aos  Embaixadores  do  lurco  ,  que  íe  de-  / .!.«.,*,.., ,,,,,,-,, .-■.•..,?.•, 

tiveífem  em  Provença  ,  e  na6  os  qufz  ouvir ,  nem  admitir  as  gran-  ;^  "^  'v'"-i,f-  ioicpi,> 
des  oífertas  de  dinheiro  ,  e  outras  couzas  preciozas ,  que  lhe  traziaó, 
fò  para  que  detiveíle  prezo  hum  Irmão  do  mefmo  Turco ,  ao  qual 
clle  temia  ,  e  maes  era  hum  iníie!.  Porem  a  f ê  ,  e  hoípitallidade  hc 
devida  à  todos ,  e  nao  atende  nem  à  diverfkladc  de  peííòas  ,  nem  da 

Relligiaó.     (21)    Todo  o  bom   Príncipe  deve  fogir  ,    e  abííer-íb  das  '.00  _ 
taes  acçoens  ,  que  induzem  ao  contrario,  as  quaes  íao  abomináveis,  Elílfeí     '■■■'.'•'■ 
nao  obílante  qualquer  confelho  ,  que  fe  lhe  dê,  que  pela  mayor  par-  T*"*  "•'.',' 
te  provem  de  peíloas  entere!1ad:s ,  e  falazes,  e  que  nao  tem  honra. 
(22)  O  Sereniííimo  Duque  D.  Theodoíio  ,  meu  Pay  ,  e  Senhor  /ícau-  (22) 

do  pnzioneiro  na  batalha  em  que  fe  nerdeo  EIRey  de  PortUíMl  D.  ̂ "71)^,^7^ 
Sebaíliam  foi  levado  à  prezença  de  Muley  Hamet ,  Rey  de  Fêz  ,  e  ■**•  WmMt™ ,  »,<*& 

de  Marrocos  ,  o  qual  vendo-o  cuberto  de  fangue  nao  poude  conter  'íiZZd  Z^IZo^níZ 
as   lagrimas  ,  fes-lhe  curar  as  feridos,  tirar  o  veftido  enlaiwoentado  ,  """"'"" <"<""» «d-:/ 

ir  outro  ,  e  o  tratou  igual  a  íeus  filhos  pomio-o  a  p/úpria  m>  -/.«>,  pv, ,„,,,,.  ,„,. 

za  acumullanJo  honras,  e  ílnaes  de  amor,  e  dcnijJade,  nao'  ofeftao-  ̂ ^^""flE te  ,  (23)  que  o  prizioneiro  tiniia  deixado  a  pátria  para  ajudar  a  tirar-  Co111-  %.?» 

lhe  a  C>oroa  ,  para  reduzir  a  fervidaõ  à  clle,  e  ao  feu  povo  ,  e  pn-:^.^  "',,.„./„ 
valio  da  fazenda,  c  da  vida.     Efte  Rey  infiel  nao  attendendo  aosthe-  f*-'^^*  c>i zonros 



6^6      Trovas  do  Liv.  VL  da  Hijloria  Genealógica 
zouros  ,  que  da  noíla  Caza  fe  lhe  ofFereciaó  pelo  refgate  ,  iras  de£ 
prezando  tudo  ,  palTado  hum  anno  ,  e  hum  mês  lhe  deo  liberdade , 
e  iraes  fendo  hum  prezioneiro  de  que  podia  tirar  grandes  intereíTes 
para  os  feus  Reinos,  e  eíle  Rey  era  hum  Príncipe  infiel,  inimigo 
da  ley  divina  ,  e  do  Chrifiianifmo.  Pelo  contrario  eu  deixei  a  pátria 
para  millitar  debaixo  das  bandeiras  Imperiaes  ,  e  fer  hum  daquelles , 
que  ferviaó  ao  Empcrador  para  lhe  fuilentar  a  Coroa  contra  os  feus 

...   .   (l*l .  inimigos  ,  confervar  a  fua  caza  ,  derramar  o  meu  langue,  e  perder  a 
Md  tft  Um  ktgmm ,  um  O       .7  7  ^  /i     j&         i-       ̂   i 

,  ,am  muniam ,  mmna  vida  pela  lua  ,  e  pela  coníervaçao  do  leu  eirado.  L  com  tudo 

t^JZÍwíTX  ifl?  elle  em  fatisfaçaó  me  tem  feito  efcravo  fendo  livre ,  (24)  e  de- 
rt  faiMur»,  ttb.r*>e  p»i.  baixo  das  ícvs  da  liberdade  me  tem  tratado  como  inimigo,  fervindo-o 
lulu    homilia,    l    de  Oiat.  <*   1     it-sr>      '  /         \       t~>  1  c  11  1* 

r.SJ  eu  íidelliilimamentc.    (2$   h  quando  eu  fomente  lhe  pedia  ,  que  me 
rr:v.uF,  r,  ).■.,!,:,  t,fno;  coní'ervalIe  fcn  prizioneiro ,  e  atado  com  fuás  cadeas  (26)  me  entre- 
ftd  /m  ,jí  eaatnr  « t,  ,.«  gou  por  avareza  (27)  nas  maons  dos  meus  inimigos,  (20)  crueldade 

" ÍAfTjm "'.'.'««  feni  duvida  grandiíllma  ,  e  impiedade  conceder  huma  peílba  ao  arbi- rttiff.  ttcred.jib.r.  trio  do  ódio  ,  e  da  ira,  fazendo  intereíle  próprio  a  minha  morte, 
sís  <juí  nr^Lm  adrft,  (29)  e  mina  iem  attençaó  à  minha  innocencia  feito  aceuzador,  e  Juiz 
fu„t  partia»,  mhit  aíf«r-  em  numa  callza  qlie  naó  lhe  tocava  ,  e  condenar-me  fem  outra  culpa, 
«m ynod  mctwdun* ,  &  mães  que  íer  nino  de  hum  Príncipe  ,  e  defeendente  de  outros  ,  que 

ZUIZ  f»/irr"«/Zy7«  °  naó  haviaó  offendido  em  couza  alguma.  lílo  hê  fazer  treiçaó  a  fê, 
•ff  "w*- ■  Tac  lib.  6.  e  a  tlK|0  aquillo  ,  que  fe  acha  ou  de  piadozo  na  natureza  ,  ou  de 

q,;  rtdnt  2Lu  Pro  í,.  grande  na  Relligiaó  ,  intendendo  augmentar  deíla  forte  os  próprios 
rJ^r'Í.U'.Ti'7.''  intereíles,  naó  hê  acçaó  de  hú  Principe  efeolhido  por  Deos  para  con- 

(**)  fervaçaô  das    leys  ,  e  da  juíliça.     EIRey  Achab  envejando  a  pequena 

^'pJlnVtnimL  herança   de    hum  homem  de  bem ,  que  vivia  ,  e  fe  julgava  feguro  à 
»<».!   ,      «f 

fa&uviiumtcUi,.  Dcut.  fembra  do  leu  Pallaceo ,  lhe  fez  tirar  a  vida ,  e  com  tudo  naó  confe- 
(2y)  guio   outra   couza  ,  mães  que  concitar  contra  íl  a  juíliça  divina  para 

tX™™*T«Z™*à  deftruhir  7  e  anniquillar  toda  a  fua  familia,  e  tirarlhe  o  Reino,  e  el- 
"»  «'£»»>  t*»t**it,  è  íc    ficcii   fepultado  no  fepulchro  da  dezefperaçaó  ,  c  da  infâmia  para 

("j6 '         enfinar  à  todes  os  Principes  grandes  ,  que  naô  podem  padecer  mayor 
o™,  Mfwr«i,  &  ,p-  cegueira  ,  cue  a  perfegniçaó  dos  innocentes ,  o  fangue  dos  quaes  tem 
imum  faugmm,  tft ,  Uctt  nu  a    voz  ,  que  altamente  grita  a  memoria  de  todos  os  leculos.  (30) 

t!!\Zn7nurfiàu11^-  Alguns  fe  perfuadem  ,  que  feja  feu  intereifc  defpovoar  o  mundo  para 
ronym-  aUargar  os    confins    do  feu  Império   (31)   viollar  as  leys  da  natureza 

dí)  bui  1'pLt*  ,eii;*-  para    exaltar    o    throno   Real  ,  o  que   hê  impiedade  abominável,  e 
ru".'  imPt  •_*■  n't'u  aquelies  que  quizerao  fundar  a  fua  fortuna  fobre  taes  deíignios  fabri- 

do  carão  íobre  os  abiímos.     E  como  diz  o  Prophera  íemearao  vento  pa- 
;JT;;i^lt;  ™   recolher  tempeílade.     Hê  neceflario  ,   que  finalmente  confeflem  , 
■aii.  Diod.  sicui.  qUe    nao   ha  força  ,  nem  confelho  ,  que  fe  polia  oppòr  aos  deíignios 

' 4'    (,,)  divinos  (32)  cuja  providencia  encuberta  em  huma  nuvem  precipita  fo- o»f»i»M  diffip*  «vfiiu  ̂ re  as  t£:{]-as  coroadas  ,   abate  ,  e  confunde  em  hum  momento  os  ai- Itnttum   ,     rcfroínt   corj.lm  7  ' 

tipum.    pfaim.  52.  tos  montes  fabricados  pela  ambição  (33)  c  defcobre  o  pouco  conhe- 
fJTn»n\ftZS  cimento  dos  maycres  polliticos  ,  que  fe  envergonha  de  fe  deixar  ver 

co.tr*  D*mimm.  ̂    luz    do  Sol.  •  Mas  h  ,  que  S.  Maseftade  Cezarea  tem  dcfprczado 
',<)  todas  as  rezoens  divjnas,  e  naturaes  ,  e  fechado  a  porta  aos  mcusjul- 

■:/;" '*""'°  p'"rC!.a'  tos  clamores,  e  à  juíliça,  c  o  feu  Coração  fe  naó  enternece  às  minhas 
,  <iMm  i»  pnpagnú.  fupplicas   (34)   capazes  de  abrandar  os  coracoens  dos  Seitas,  nao  me 

tit!lb.  4.  de ''kegí.'"  fica  outro  caminho,  mães  que  recorrer  à  Mageílade  Divina.    Mas  de- 

ve 



da  Cafa  %eal  Tortugue^a.  6^j 

ve  advertir,  que  de^e  exemplo  fe  feguiràó  taes  confequencias ,   (35*)  (3$) 
que  fe  arrependerá  de  ter  íido  author  de  huã  acçaó  ,  de  que  pende  o  Í^^ZJ^úÒZ 
interelle  publico  ,  e  convém  confiderar ,  que  aílim  como  no  livro  da 
Sabedoria  fe  efcreve  ,  que  a  juftiça  do  innocente  o  livra,  (36)  e jun-  (,6) 

temente  eítâ  efcrito  ,  que  os  injuítos  cahiràó  na  rede  pelas  luas  iniuí-  *&?  * gen,e  ''^'"rc? •      •       n  r       ■>  c  J  *~\  s  •  tramferetur    propter    tnjaf- 

tiças  ,   e  que  o  injuíto  (era  o  refgate  do  mnocente.     (Quanto  a  mjm  ':«s>  &  «ntumtiu, ,  & 

tenho  efta  ventagem  fobre  a  fortuna ,  que  daqui  em  diante  as  fuás  in-  i"''rfi'dtl*''  Ec^f-'°- 
jurias  por  viollentas  ,  e  repentinas,  que  íejaó  naô  íeràó  para  mjm  no- 

vas ,  «ítou  acoftumado  as  minhas  afflicçoens  ,  como  o  efcravo  à  Ca- 
dea.     A   neceífidade ,  e  o  nafcimento  me  enfinaó  à  fofrer  conftante- 
mente  :  o  coíhime  faz  o  fofrimento   fácil ,  a  confollaçaó ,  que  fô  fica 
à   minha   mizeria  ,  hê  que  ella  naó   pode  receber  augmento.     V.   Se- 

nhoria me  perdoe  de  lhe  ter  tomado  tanto  tempo  ,  mas  por  ventura 
naó  terei  outra  occaziaó.     Os  trabalhos  fe  deminuem  com  os  lamen- 

tos  (37)    como  também  com  a  communicaçaô  ,  ainda  que  o  reírige-  (37) 

rio  naó  hê_  de  alguma   forte  igual  k  ofteafa  ,  a  confollaçaó  ,  â  dòr  ;  ITl/y^fl^Z', 
achome  muito  oiièndi  'o  pela  injurHçi  de  hum  Principe,  do  qual  eu  />'«'/»•".  »«.  u. 
era  accredor  de  benefícios,  e  de  grâtidaÔ. 

Carta  do  Doutor  yAgofi.tnho  Navarro,  Secretario  da  Emperatriz, 

efcrita  a  D.  Francifco  de  Mello,  que  Je  impiimio  no  anuo 
de  1642  ,  diz  ajjitn. 

POr  una  letra  que  he  vifto  dei  Dotor  Navarro,  Secretario  de  Ia  NuHl.27  2 

Emperatriz ,  efcrita  en  Ratisbona  a  9  de  Otubre  de  1641  a  D.  *  /  J 
Franciíco  de  Melo,  en  que  le  da  cuenta  de  las  execuciones ,  que  tie- 
ne  hecho ,  juntamente  con  el  Marques  de  Caítel-Rodrigo ,  entiendo, 
que  deve  fer  junta  de  todos  três  ,  ordenada  por  el  Conde  Duque  ,  el 
qual,  con  femejantes  juntas,  tiene  defcoyuntado  los  miembros  de  la 
Monarchia  Efpanola.  Confta  de  três  eíle  arbitrio  ,  y  concordes  :  fe- 
gura  eítà  la  fentencia  por  fu  parte.  No  av  lugar  a  recufarfe  alguno 
dcftos ,  porque  la  Juílicia  en  los  Trihunales  Cafíellanos  ,  es  folo  el  ar- 

bitrio. A  fe  dar  recufacion  de  foípechofos  ,  todos  ttes  lo  fon  \  el 
Secretario  ,  oltra  la  propuefta  fofpecha  ,  lo  es  tambien  en  la  Fe ,  y 
por  exemplo  de  fus  Padres  eíta  enfenado  a  fentcnciar  juftos.  Vamos 
ai  punto  ,  y  expongamos  en  publico  fu  Pharifaica  perfídia. 

Copia  de  una  Carta  que  el  Do-  (1)  Rabki   Navarro   tiene  mas 
tor  (1)  Navarro  ,  Secretario  (2)  de  propriedad. 
la  Emperatriz  efcrivio  a  Don  Fran-  (2)  tyufçueh  por  ejle  ,  que  elccí^n 
cifco  de  Mello  ,  (3)   Superinten-  de   Minijiros  haze  el  Co?ide  Du- 
dente   (4)   de  Ias  Armas  dei  Rey  que. 
de  Cartilha  ,    en   los   Eftados  de  (3)  Criado  ingrato  de  la  Cafa  de 
Flandes.  Bragança. 

Refpondicndo  a  eíla  ultima  <>c  (4)  Él  dará  cuenta  de  Flandes 
V.  E.   de    20  de    Scticmbre:    El  (principio  fue   Bapahne)  q;ie   dto 
Marques  de  Caftel-Rodrigo  es  ver-  de  los   negocies  ,  a   que  lo  mando 

dade-  a  Ma- 
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daderamente  hijo  de  Gigante,  (5) 
y  lo  prueva  bien  en  todas  fus  ac- 

ciones, que  fon  de  Cavallero  leal 
en  cl  fervido  de  Sus  Majeííades, 
Ccfarea  ,  y  Catholica  ,  el  abono 
de  V.  E.  en  eíle  particular  es  de 
todos  conocido ,  como  de  quien 
es ,  como  lo  mas  ,  que  V.  E.  ad- 
vertiò  ,  pues  como  de  Oráculo 
(ó)  fe  íigue  ,  y  puntualmente  fe 
executa.  De  las  ordenes  (7)  de 
V.  E.  ni  faltara  un  punto  el  Mar- 

ques ,  aníi  lo  tengo  entendido. 
Se  eftrechô  como  V.  E.  ordena 

la  recluíion  (8)  de  Don  Duarte 
de  Bragança  ,  el  qual  yafe  (9) 
( verdaderamente  yafe )  a  buen  re- 
caudo  ,  y  fus  vanas  (10)  fantaíias 
mas  luimilladas,  que  lu  preíuncion 
ja  mas  peníô. 

Le  dimos  ConfeíTor  (11)  Efpa- 
nol  ,  quitando-le  el  fuyo  ,  bien 
que  lo  rehufò  ,  y  lo  echara  a  pa- 

ios ,  íi  pudiera  ,  abominandolo 
como  íi  le  di éramos  un  Luthera- 
no  o  Calviniíta  ,  (12)  diziendo  : 
quiero  antes  morir  íin  confeíllon; 
quica  juzgara  los  Caítellanos  in- 
habilcs  (13)  para  oir  de  Peniten- 

cia a  los  Pórtuffuefes  :  Note  el 

ódio  V.  E.  y  que  íe  puede  eípe- 
rar  defta  accioii ! 

Por  muchas  razones  me  parece 
bueno  el  penfamiento  de  impedir 

(14)  que  Don  Duarte  vaya  a  Por- 
tugal moírrar  fu  valor,  (iç)  ylle- 

var  a  fu  Hermano  lafelicidad  (16) 
con  que  mando  las  armas  en  eíles 
Paefes  ,  (lendo  ahora  tan  fácil  (  por 
las  inteligências  (17)  defte  Rey- 
110)  la  extincion  (18)  de  las  eípc- 
rancas  de  fucefForcs  defta  família, 
liipucfto  (como  V.  E.  dize)  haver 
en  los  Fidalgos  Portuguefes  la  fo- 
bervia  de  110  ceder  uno  a  otro  , 
teniendofe  cada  uno  por  hijo  dei Sol.    (19) 

Tambicn  la  confideracion  de  la 

a  Madrid  EIRey  D.  Juan  IV.  de 
Portugtd  ftendo  Duque  de  Bragaça. 

(5)  Por  fe  II amar  Cbri/loval  ju 
Padre  ;  o  porque  ,  c on  los  chapines 
de  quarenta  mil  ducados  de  rentOj 
fubiò ,  110  temendo  en  fu  prmeipio 
mas  de  mil ,  a  tan  grande  cuerpo ; 

o  por  las  altas  afinidades ,  que  con- 
iraxo  en  Portugal  con  el  Marques 
de  Ferreyra  ,  Conde  de  Vimicfo  ,  y 

Duque  de  Camina. 
(6)  Que  efpirito  refponde  efe Ídolo. 

(7)  Ya  los  papeies  firmados  en 
blanco  perecieron  confiu  Padre ;  las 
ordenes  ahora  deven  fier  eferitas  , 
con  la  lança  ,  no  con  la  pluma. 

(8)  Con  que  jufiicia ,  ò  Cie  los ! 
(9)  Lo  fepultan  vivo  efies  ty- rannos. 

(to)  Ynega  efle  Verpo  haver  fun- 
damento en  un  Príncipe  ,  que  ta?ito 

vale  por  fus  méritos  dexado  à  par- 
te fer  Hijo  dei  Duque  de  Bragan- 
ça ,  y  Hermano  delRey  de  Portugal 7 
(11)  Hafta  en  el  alma  le  moleftan. 
(12)  Peyor ,  que  ellos  es ,  en  la 

vida ,  y  coftumbres. 
(13)  No  pondria  yo  (fifiuera 

Português  )  mi  conciencia  en  fus manos. 

(14)  Injuftamente  como  coflum- bran. 

(15O  Sueten-le  porque  ya  es  co- 
nocido en  Portugal. 

(16)  No  faltara  ai  Rey  no  ,  puc fi- 
to que  en  efla  retencion  injufiijji- 

mamente  la  impidan  fer  perfeta  los 
Miniflros  dei  Rey  de  Caftilla. 

(17)  Hagan  otras  de  nuevo  ,  que 
no  faltar an  cn  Portugal  Jogas  ,  y 
cuchillos. 

(18)  Efle  Judio  efpera  quemue- 
ra  Su  Magcjiad  el  Rey  Don  jfuan 
IV.  el  Principe  ,  dos  Infantes  ,  y 
todo  Portugal. 

(19)  Y  lo  fion  en  limpieza ,  y  en 
echos  heróicos. 

tierna 
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tierna  edad  dcl  Duque  de  Avero, 

y  la  poça  aíícion  ,  que  aquel  Rey- 
no  mueftra  a  eíla  Cafa ,  en  que 
iea  tan  próxima  a  la  Real ,  no  es 
para  defpreciar ,  pueílo  que  íi  el 
Duque  de  Bragança  tuviere  fefo, 
con  una  hija  puede  deílruir  eíla 

feguridad  ,  (lo)  reuniendo  la  mif- 
ma  langre  ,  multiplicando  mas 
pertendientes  aquel  Reyno,  y  por 
aqui  ,  quando  no  hagan  por  el  de 
Avero  los  Portuguefes  ,  lo  haran 
por  fer  unido  a  Caía  de  Bragan- 

ça ,  de  que  fe  mueítran  íieramen- 
te  apaííionados. 

Supponga  V.  E.  Cartuxo  Don 
Duarte ,  ni  fe  canfe  en  recomen- 

dado ,  (21)  que  eftà  aun  mas  re- 
coleto  (22)  la  cadena  (23)  fe  le 
ofrecio  (24)  para  la  noche ,  echa- 
da  por  la  ventana  de  la  guarda  fe- 
creta  ,  a  la  mano ,  o  ai  pie ;  a  fu 
elecion  (25)  efcogio  (26)  la  ma- 

no ;  todo  en  el  fon  defvanecimi- 
entos.  (27) 

Los  veííidos  (28)  fe  le  quitaron. 
pêro  no  de  tal  modo  ,  que  tenga 
frio ,  porque  de  refto  le  dexamos 
dos  ,  quitandole  tambien  Ia  fuper- 
fluidad  de  la  mas  ropa  ,  y  colga- 
duras ,  porque  fe  dcfcngane ,  que 
es  un  pobre  (29)  prifionero,  yno 
Infante  (30)  como  el  pienfa. 

El  Cozincro  (31)  a  fu  pcfar  le 

fue  quitado  ,  porque  para  la  va- 
ca ,  que  le  eftà  ordenada  ,  menos 

deftreza  bafta  ,  y  eíla  fe  halla  en 
otro  qualquiera  que  lo  hara  ai 
guílo  (32)  de  otros  bien ,  quando 
no  fea  ai  fuyo. 

Poço  temor  cauíarian  las  cor- 
rcfpondencias  de  que  V.  E.  avifa 
(33)  quando  las  pudiera  aver  ,  con 
todo  per  no  falir  de  lo  que  V.  E. 
manda ,  íè  le  dará  el  comer  por 

Ia  ventana,  (34)  ceifara  (35*)  el  di- 
ncro  ,  ni  fe  le  dará  mas  ,  ni  ten- 
dra  mas  audiência  de  lus  Criados 

Tom.  IV. 

(2c)  Por  merced  de  Su  MajeJ- 
tad ,  y  tambien  por  lo  merecer  el 
Duque  de  Avero ,  no  por  feguridad 
efeufada  ,  lo  puede  honrar  ,  fi  qtti- 

Jiere. (21)  Cuidado  tiene  el  Recuíito , 
fm  recomendacion. 

(22)  Y  fufre  el  Cielo  tanta  mal- 
dad\ 

(23)  Sei  lie  et  hoc  rejiabat  adhuc  \ 
(24)  Lindo  cumplimietito ,  gallar- do  don ! 

(25)  No  es  para  caridad\  por- 
que la  podia  echar  ai  pie ,  y  a  la 

mano  juntamente. 

(26)  No  faltaran  manos  de  Cata- 
das ,  para  vengar  tanta  ingratitud , 

ya  que  eftà  ligada  la  dei  Infante 
Don  Duarte. 

(27)  Que  mas  efperava  el  Ca- bron ! 
(28)  Mucho  haze  en  no  quitarle 

la  piei. 

(29)  Eftà  por  dicha  fegura  la 
riqueza  dei  que  lo  mando  prender  ! 

(30)  Fortuna  rum  mutat  genus. 
(31)  Vengança  vil  !  A  penas  fe 

puede  creer  ,  que  la  S.  C.  R.  M. 
mandajfe  executar  tal  baxeza. 

(32)  Qtie  fin  tiene  efte  gufto  ?  en 
que  fe  funda  ?  Es  gu/to  ,  en  refo- 
lufion  de  deguftar. 

(33)  Vellacos  avifos  !  como  fe  pa- 
receu con  Ju  dueno ! 

(34)  Lo  hizo  ya  Cartuxo ,  j/  pa- 
rece ,  dando  le  a  cemer  por  Torno  , 

que  lo  quiere  boher  Monja  ! 

(35*)  Solo  en  e/Io  acerto.  Ou/d 
fibi  dhitite ,  fi  non  concéditur  ufas ! 

Nnnn 

(que 
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(queya  eftan  (36)  en  prifíon)  de        (36)  Para   con  multiplicada  in- 
otra    perfona    (37)  que  no  íea  el   juflicia  ,  hazer  igual  la  fortuna  dcl 
decretado    (38)  ConfeíTor  que  ha-    Senor  ,  con  la  de  fiis  Criados. 
ze  dieftramente  fu  papel.  (39)  (37)  Mas  es  e/to,  que  jer  Car- 

lão mas   (40)   para  la  otra  eíla-    tuxo ,  bien  dixo  arriba  ,  que  aun 
feta.    Guarde  Dios  a  V.  E.  Ratií-     e fiava  mas  Recoleto. 
bona  9  de  Outubre  1641.  (38)  Vean  la  occupacion ,  que  le 

dan  ,y  como  corre fponde  bien  a  la 
obligacion  dei  cargo ! 

(39)  Curare  yo  ,  que  no  ha  el ejludiado  tan  infame  papel ,  en  las 
conjlituiciones  de  fu  Religion. 

(40)  AbyJJus  abyjjum  invocat. 

Confidere  ahora  el  que  leyere  efta  prodigiofa  letra ,  la  razon 
con  que  la  S.  G.  R.  M.  ha  pueíto  en  prifíon ,  íln  culpa  alguna ,  un 
Principe  ,  que  lo  ha  fervido ,  con  fatisfacion  ,  entregandolo  a  los  Mi- 
niftros  de  un  tyranno  fu  inimigo  que  lo  tratan  con  tan  barbaras  vil- 
lanias. 

Proclamatb  de  injujlitia  Germânica ,  ad  Regem  Hungarta ,  Prín- 

cipes ,  Or •dines ,  &  Magnates  ImperiL 

NllíH.  2  74  r  I  *  Ot ,  ac  tanta  paíTum  eft  damna  Germânia:  florens  Imperium  in 
'   *    _Â.   curfo  temporis  breviíTimo,  ut  Religionis  zelus  Catholicis  jubeat 

fcrutari  potiíTunam  illorum  caufam  ,  qua:  defurfum  videtur  eífe  ;   non 
enim    pietas  ( ne  dicam  íides )  admittit ,  contemptà  divina  providen- 
tià ,  tales  eventus  Fortuna:  tribui. 

Regnum  à  gente  in  gentem  transferetur  propter  injuítitias,  & 
injurias  Sacra  Scriptura  ait  \  majorem  ,  ac  magis  publicam  gravius 
mereri  fupplicium  oftendit  ratio  ;  hanc  autem  ,  ò  Rex  Hungaria: ,  à 
Cclíitudine  veftrà  commiíTam  clamat  divinum ,  atque  humanum  jus 
cum  totius  Europse  fcandalo. 

Lufitanus  Princeps  Eduardus  ,  qui  pro  íratu  Ca?farco  vitam  ex- 
ponebat  ítrenuè ,  ac  feliciter  ,  in  anguítum  carcerem  miíTus  eft  ad  fo- 
lum  nuntium  reftituti  Regni  Serenifíimo  Portugallia:  Regi  ejus  fra- 
tri.  Etfi  regalem  iliam  acclamationem  non  adeo  notória  probaret 
juftitia ,  (cum  Rei  perfonam  poenas  egredi  non  permittant  legcs) 
quid  indê  culpa:  Eduardo  ? 

In  negotio  non  intcrveniíTe  conftat  argumento  ab  inveroíimili  , 
valido  ;  etenim  eft  incredibile  quod  ,  fi  vcl  rei  notitiam  habuiíTct , 
non  prseveniíTet  detentionem  quam  patitur. 

Sed  (contra  veritatem )  íuppoíito  participem  fuifTc  conciiij  ,  in 
quo  açlverfus  Imperium  peccabat  ?  Non  pertinet  ad  Regem  ulciíei 
injurias  Duci  illatas ,  refpondit  quidam  Rex  Gallia:  dilertiífimè  :  Et 
tamen  de  oíFenfione  íàclà  cidem  dum  efTet  Dux  agebatur  ;  ergo  mi- 
niis  meumbit  ci   qui  agit  perfonam  Cxfaris  vindicta  delicli  (negati  ) 

contra 
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contra  Regem  Caítellanum.  Unde  cum  Hollandis  Caftella?  adverfa- 
rijs  pacem  confervat ,  quia ,  íi  h<Hcs  alTumeret  omnes  Catholici  Re- 
gis  mímicos ,  a  bcllis  nunquam  ceifarei. 

Abeít  culpa  ,  ut  omnes  fatentur ;  torquetur  igitur  ob  beneméri- 
ta ;  at  ,  íi  benemérita  íic  puniuntur  ,  quale  fupplicium  culpa:  reterva- 

tur  ?  Parcere  fubjeclis ,  &  debellare  íuperbos  :  eíl  Imperiale  inílitu- 
tum ,  è  contrario   híc  praclicatum. 

Non  fatis  íuit  innocentem  Principem  in  vinculis  habere,  privar 
tum  famulis  ,  omni  prorfus  commercio ,  quinimo  próprio  Confeífario; 
(  eò  devenit  contemptio  Chriílianitatis )  tandem  ,  ad  inimicorum  in- 
ftantiam  per  quendam  ,  Navarrum  nomine  ,  hom  inem  viliífmum  ,  ac, 
ut  aliqui  referunt  ,  nationis  infamatae  ;  &  per  Didacum  de  Quiroga 
Reginse  indignum  Conreíiarium  ,  de  quo  ítuprum  cum  preximà  con- 
fanguincà  ad  Viennam  ,  aliaque  à  religione  aliena  murmurar,  fama  , 
Cetiitudo  veftra  iilum  vendidit  Legato  Caírellse  pretio  appretiati  40. 
Mil.  daldrum  ,  cíim  tamen  fsepius  promifiífet  eum  non  tradere  Caítel- 
lanis. 

Cíim  Chriftianum  (  o  Leclor)  in  Germânia  venditum  (  dicTu  mi- 
rabile ! )  feias  ,  putes  Germaniam  à  Turca ,  vel  ab  alio  Sarraceno  oc- 
cupatam  ;  fed  faíleris. 

Nam  SereniíUmus  Theodofius  Bragantia:  Dux  ,  dum  cum  Sebaf- 
tiano  Rege  ad  offendendas  Sarracenorum  terras  iviííet,  captus  ab  eo- 
rum  Rege  gratuita  libertate  fuit  donatus  ;  Eduardus  vero  Theodo- 
íij  filius  ,  dum  Germanorum  províncias  defendebat  ,  ab  ipíis  detrudi- 
tur  in  carcerem  ,  &  poftea  venditur  duriori  adverfario.  Seio  aureum 
diadema  ,  quo  ,  poft  argenteum  ,  &  ferreum  ,  Imperator  Germanire 
coronatur  ,  lignificare ,  íic  eum  in  virtuti*bus  debere  alios  vincere ,  ut 
aurum  excellit  csetera  mctalla  ;  quemodo  ,  ergo  ,  capax  illius  efficie- 
tur  qui  à  bárbaro  Rege  vult  fuperari  ?  pro  teclo  dignior  meliorem 
aclionem  habebit  ad  Imperium  ,  íi  vel  Cyri,  vel  Alexandri  ,  vel  Leo- 
nidse  íententise  ftatur. 

Nec  parva  in  prasfenti  adeír  circunítantia  ( quse  in  Mahometano 
deficiebat )  ex  eadem  religione,  ac  propinquo  vinculo  fanguinis  cum 
innocente  Príncipe  ;  femel  per  Elifabetham  Rcginam  Catholicam  ,  Al- 
phoníi  I.  Ducis  Bragantiae  promatrem  proneptem  ;  iterum  per  in- 
clytum  Emanuelem  Portugallise  Regem  abavum  Eduardi.  Quôd  li 
cx  eo  naturalis  affeclus  nihil  movet,  ad  antiquiora,  cum  quibus  alias 
etiam  obligationes  concurrunt ,  refpiciamus. 

Auítriacos  latere  non  poteft  clariííima  Elifabetha  primi  Joannis 
Portugalliae  Regis  filia  ,  qure ,  Philippo  Bono  Flandriíe  Comití,  Bur- 
gundiae  Duci  nupta  ,  in  Carolo  genito  fuítinuit  profapiam  pene  ex- 
tinclam  cb  defecrum  liberorum ,  quos  ille  non  habuerat  ex  pramor- 
tuis  uxoribus  ,  una  Michelle  Caroli  VI.  Galliae  Regis  nata  ;  altera 
Bonne  Philippi  de  Artois  Comitis  Eu  filia;  cujus  faelicitatis  tanquam 
Philippus  in  nuptiarum  die  illuftrem  aurei  Velleris  Ordinem  inftitiiit 
pro  majori  gaudij  celebritate.  Nec  polfunt  non  recordari  Sercnifliroae 
Elionorae  uxoris  Frederici  III.  Impcratoris  ,  qua  ei  peperit  Maximi- 
lianum  ,  qui  Imperium  quafi  hsereditarium  fuis  reliquit ;  erat  autem 

Tom.  IV.  Nnnn  ii  filia 
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filia  Lufitani  Regis  Eduardi ;  a  quo  ,  cum  fanguine  ,  ducit  nomen  il- 
le   quem    nunc    crudelitas ,  horum  titulorum  immemor  ,  ofíendit  in- 

£rata- Si  vcrò  praefentem  actionem  cum  Mahometanis  ,  feu  Sarracenis, 

Ut  minus  iniquis  ,  comparare  non  polfumus ,  quibus  illam   adíimilabi- 
mus  ?  Certè  tblis  Caftellanis  ,  qui  perfonas  ,  honorem ,  juílitiam  ,  ac 
rcligionem  fubhaftant. 

Caílellani  caufam  (ut  dicitur)  veftra  Celfitudo  fuftinet  j  non 
credo ;  nam  qui  vendit  ,  de  proprijs  folum  agit. 

Sed  ,  ela  to  quod  foret ,  hoc  vel  ob  íblam  amicitiam  ,  vel  quia 
in  Portugallise  negotio  de  intereíTe  totius  domus  Auítriaca;  aliquo 
modo  traáatur. 

Si  prius  non  benè  emitur  amicitia  humana  pro  imcomparabili 
pratio  divina?,  quas  non  venditur ,  fed  perditur  per  injuítitiam. 

Si  pofterius  ,  meminimus ,  Catholicum  Regem  ex  Dei  judicio 
amifiíTe  quae  poílidebat  dum ,  propter  ftatus  rationes ,  inter  alios  fe 
fecit  arbitrum  ,  quod  ,  ultra  plura  ,  nuper  atteftatur  praefentium  bello- 
rum  principium  exemplum  Mantuanum.  At ,  ut  quidam  ingenuofus 
vates  allegoricè  cecinit ,  ckcus  qui  ab  irrationali  catello  vult  duci  ,  íi 
in  foveam  inciderit ,  non  duclorem  ;  fed  imprudentiam  propriam  de- 
bebit  condemnare.  Etíi  ex  pietate  afcendentis  Auftriacam  domum 

coeleíli  favore  fublimatam  credimus  ,  cur  non  ex  impietate  defcenden- 
tis  eandem  timebimus  defolandam  ?  juílitia  prasmium  ,  ac  poenam  pa- 
rit  sequaliter  :  nil  profuerunt  Hasbreis  patrum  virtutes  quo  minus  fi- 
liorum  pimirentur  peccata. 

Qiiàm  diversè  juíliffimus  Portugalliíe  Rex  Joannes  egit  cum 
Margarita  Duce  Mantuíe  ,  qu#  tempore  Lufitani  libertatis  obtentre 
iub  Rege  Caítellaí  gubernabat  Portugalliam  !  eam  cum  antiqua  fami- 
lià  decenter  cuítodiri  fecit,  donec  (inftar  Scipionis  cum  nepote  Maf- 
íiniílíe)  magniíicentih  verè  Regia  dimifit  \  poflet  quidem  detinere  fpe 
pcrmutationis  cum  Eduardo  fratre ,  quam  Príncipes  confanguinei  jam 
procurabant ;  fed  praevaluit  aequitas  rigori ,  innocentia  rationi  ftatns; 
&  quia  juítitiam  utilitati  pra:pofuit ,  videmus  pugnare  ccdum  pro 
ejus  juílitia  ,  &  pugnaturum  fortius  fperatur. 

Ex  fundamentis  híc  augetur  nefàs.  Intendunt  inimici  privare 
Luíitanorum  arma  gubernatore  tali ;  item  Regiam  prolem  minuere  , 
u t  in  cogitata  ufurpatione  fecuriores  reddantur;  ita  Alphonfus  III. 
&  Ramirus  II.  Reges  Legionis  ,  fratres ,  ac  confanguincos  ad  coro- 
nam  jus  habentes  obcaxarunt \  defperatis  tyrannis  confuctudo  ,  íta- 
tum  ítabilire  velle  innocentium  fanguine  ,  &  contra  ordinem  tempo- 
ris ,  acjuftitise  punire  cogitationcs  futuras,  nocentefque  judicare  in 
prrefcns  quos  metus  perfuadet  in  poíterum  peccaturos  ;  prseceps  ,  ac 
íanguinofa  violentia  meditata  folum  ab  ijs  quibus  ante  óculos  eft  fcm- 
pcr  importunum  objeclum  proprij  criminis ,  &  timent  omnia  quae 
merentur. 

Quod  magis  eít ,  Catholicus  Philippus  (a  fuis  deccptus  ,  ut  fo- 
let)  niliil  ex  iljis  confiderationibus  habct. 

Non  cx  priori :  cum  duccs  pcritiífími  in  Portugallia  invenian- 

tur  j 
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tnr  ;  quinimo  veluti  fatalc  fit  (ut  expcrientia  oftendit)  Lufítanum 
quemlibet  contra  Caftelhnos  fuffícere  ,  oporteatque  Eduardum  ad 
majora  refervare. 

Non  ex  altera  :  quia  ( ultra  quod  per  defeclum  ,  quem  Deus 
avertat ,  Luíítanorum  Principum  ,  nunquam  admittendi  forent  Caílel- 
lani  exofi)  Regia  Portugallia;  domus  plures  quam  Caílellana  habens 
fucccTores  ,  firmior  eft  per  vias  ordinárias;  etíi  tentant  adverlarij  ad 
extraordinárias  recurrere ,  fruftra  contra  Deum  Lufitani  Imperij  fun- 
datorem  ,  è  cujus  verbo  ad  primum  Regem  Alphonfum  in  Campo 
Ourichio  hi  eventus  procedunt ,  ac  procedent  in  majus ;  quod  íi  ,  in- 
creduli  ,  miracula  negent  ,  faltem  ,  Chriftiani ,  meminerint,  regem 
Caítella:  Joannem  I.  cum  Portugalliam  vellet  ufurpare  ,  Joannem  Por- 
tugallias  ínfantem,  quem  timebat  adverfarium  ,  detinuiíTe  in  vinculis, 
in  cujus  dilecli  poenam  ,  (  ut  creditur)  non  folum  ab  inaxjualibus 
Luíítanorum  copijs  fuit  íuperatus  ,  íed  &  paulò  poír.  ex  cafu  equi 
mi  fere  mortuus  nulla  relida  fobole  ex  uxore  Beatrice ,  per  quam  áá 
coronam  adfpirabat.  Eundem  nunc  Deum  habemus  quem  tunc  ha- 
bebamus ;  nec  abfonum  erit  putare  Cardinalis  Infantis  Ferdinandi  inf- 
peratum  obitum  in  ipib  aztatis  flore  principium  jam  fuilTe  fupplicij  , 
quamvis  provenerit  ex  adjutorio  de  quo  fufurrat  fama. 

Quid  vero  intererat  fi  ex  pradenti  fcelere  refultarct  utilitas  alie- 
nis  ,  íi  Imperium ,  cujus  caufa  prsecipua  eífe  debet ,  oífcnditur  gravi- 
ter  ?  in  libertate ,  quia  leges  de  immunitate  ejus  rumpuntur  j  in  iplen- 
dore ,  facto  eo  qui  fe  Imperatorem  dicit  Caítellani  Regis  miniílro  , 
vel  mercatore  Chriftiani  ianguinis  ;  in  fama  ,  nam  nuilus  extraneus 
Princeps  illuc  veniet  íl ,  contra  debitam  fccuritatem  ,  videt  Lufítanum 
non  folum  in  vinculis  detentum  ,  fed  &  traditum  m  hoílium  manus. 

Agnofcimus  tandem  ,  Rex  Sereniííime ,  faltem  vehemeritér  íuf- 
picamur  ,  immanitatem  hanc  non  ex  corde  veftro  ,  {eà  ex  inftantljs 
Caílellanorum  à  principio  emanaiTe  ;  fcimus  etiam  veftram  prudcn- 
tiam  alias  condemnare  Cathoíici  Regis  miniftros  ,  qui  peílimo  regi- 
mine  ejus  Monarchiam  perdidere ;  qua  igitur  ratione  fequuntur  con- 
íilia  quse  abhorrentur? 

Recordetur  yeftra  Celfítudo  juítitiam  ;  recordetur  innocentiam 
incarcerati  Principis  ;  ne  obliviícatur  ejus  benemérita  ,  &  propriam 
obligationem  ex  tot,  ac  tantis  fcituíis;  profpiciat  fàmae ;  nolit  macu- 
lare  dignitatem  acerbitatis  ignominia ;  agat  Imperij  bonum  ;  caufam 
publicam,  non  privaram  gerat;  tímcat  Deum;  agnofeàt  ccelitus  fup- 
plicia ;  fugiat  confilia ,  &  contemnat  preces  corum  qui  amicis  ,  quod 
jam  habent ,  inculcant  praxipium. 

Et  Vos,  ReverendiíTimi ,  Celfiífimi  ,  Illuítriílimi ,  Revercndi , 
Illuftrcs  ,  Magnifici  Generofi,  &  Nobiles  domini  facri  Imperij  Prín- 

cipes ,  Ordines  ,  &  Magnates  ;  quibus  ,  tanquam  columnis  ,"Cajfa- 
reum  luftinetur  íedificium  ,  quibus  n~>n  minor  competit  cura  commu- 
nis  utilitatis  ;  videte  qurd  non  pofíunt  non  extraordinária  apparcre, 
qua?  Imperium  paíTuin  eft.  damna  in  tempore  breviílimo  «Sc  ( Iicet 
Rcligio  non  diclaret)  nulíus  veftrum  pcrmittcret  dicentcm  Deum 
ita   parvi    faccre  Catholicum  flatum  Germânia;  ut  cafui  ejus  eventus remiferit ; 
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remi  feri  t ;  fequitur  ergo  ob  caufam  magnam  eum  dereliquiífe ,  pium- 
quc  ,  ac  neceíTaiium  eíTe  de  illa  cogitare ;  at  detentionem  Eduardi 
majorem  ,  ac  magis  publicam  tyrannidem  quis  non  videt. 

Audite  igitur  Deum  per  opera;  reípicite juftitiam  ;  attendite 
ad  innocentiam  ;  nec  permittatis  quod  Luíitani  habeant  Infantem 
martyrem  inter  Germanos  ,  ut  habuerunt  alium  inter  Sarracenos  ;  íi 
Lufitanorum  amicitiam  muitiplicatis  vinci:lis  per  íkcula  continuatam 
non  merainiftis  ,  cogitate  de  iplendore  Germânia;  ,  de  Legibus ,  de 
libertate  vcííra,  nam,  fi  ita  res  procedunt ,  nec  vos  tuti  eítis  in  Ger- 

mânia ab  alienis  Principibus  ;  vel  Rex  Hungarise  agit  ut  Imperator, 
vel  ut  privatus  ;  fi  ut  Imperator ,  quid  Eduardus  contra  Imperium  ? 
íi  ut  privatus  ,  quid  Império  cum  privato  ?  confulite  Reipublicae , 
coníulite  Império  ;  fit  vobis  exemplo  Catholici  Regis  perditio ,  ne 
íinatis  gubernatorem  veftrum ,  íequentem  (  quod  abíit )  ejus  paííus, 
conduci  ad  eandem  ruinam. 

Manifejium  Regis  Hungari<e  facinus ,  admiffum  in  Dominum  Edu- 
ardam  germanum  Jratrem  Jcannis  Portiigalliae  Regis ,  In  dite , 

Guineae  ,  tf  Bra/i/i<e  domini  ,  jirenuiffimi  ,  Fidei  propcgatons , 

jujhtice  vhidicis  ,  libertatis  propugnatoris ,  mcribus  tntegerrimi , 

virtute.  clariffimi  ,  magnanimi ,  bonarum  artium  cultoris  ,  Juorum 

amantiffiviú ,  Patris  patrU  vinaiâlam  a  Regibus ,  Principibus  , 

Potejtatibus  ,  Urrarum  Dominis  ,  Dynqfiis  ,  Civitatum  Prcefe- 
flis ,  C  Viris  illu/lribus  ,  pqjlulat. 

Num  J7f  A  Cerbum  Regis  Hungariae  facinus  ,  eò  perfcribere  ftatui  ,  ut 

7  5  J~\  quod  hominum  auribus ,  creditu  difficile  fama  properanter  in- 
geílerat ,  manifeftè  nunc  in  publicum  ,  traducendum  ,  Antiíles  maxi- 
mus ,  potentiífimi  Reges  ,  Príncipes  ,  terrarum  Domini ,  Dynaíta; ,  ac 
Viri  illuítres ,  ob  óculos  expofitum  habeant ,  dominum  ícilicet  Edu- 
ardum  Sereniífimum  Portugallise  Infantem ,  Vitse  innocuum  ,  vinculis 

ncxum  ,  traditum  cuftodibus ,  fervitutem  expertum  ,  libertatis  exper- 
tem  ,  vendi  tu  m  ,  catenatum  ;  fracTris  humanae  focietatis  legibus  ,  rup- 
to  fidei  privatas ,  8c  publicse  foedere. 

Inclyta  Portugallise  extitit  Brigantiíe  domus  ,  Regalis  quidem, 

&  Regia  ,  ex  qua  olim  exivit  paulo  quoque  inferior  :  Hinc  Sereniíli- 
mi  Duccs,  digniííima  Regum  proles,  feliciter  prodiere  *,  Horum  no- 
viííimus  fliit  Joannes ,  cui  Gcrmanus  fratcr  Eduardus,  qui  Régio 
cultu  íimul  educati ,  bonarum  artium,  &  militaris  pracipuè  difcipli- 
nx  ítudio  dediti  ,  ita  animi  piarftantia  ,  &  corporis  robore  brevi  cal- 
luerunt  ,  ut  ingenij  dexteritate  ,  &  exertis  viribus  ejufdem  astatulx 
pueros  ingénuo  íuperavcrint ,  &  cum  utriufque  ípiritum  non  tam  al- 
liccret  vi  ta  umbratilis  ,  otij  ,  &  Mularum  dulcedo  ,  quam  tubarum 

çlangor ,  &  ftridèntis  litui  permixtus  lbnitus ,  accenderct ,  &  ad  ma- 
jora molimina   indiès  concitaret  ,   nihil   non  referens  belli  ípecimcn 

adaina- 
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adamabant.  Videres  nuac  juvenes  primo  astatis  fune  incuntis  flore 
phaieratos  equos  afcendere  ,  ruri  ,  vel  in  catradomo  excurrcre ,  hic 
corrivales  ,  illic  velloces  Cervos  curíu  anteire ,  nunc  apros  montium 
repetentes  juga  telo  transfigere  acuminato. 

Sed  enim  hasc  juventutis  tyrocinia  haud  illis  placere  diutius 
potuerunt ,  namque  íanguinis  ardor  facibus  honoris  accenfus  pátrios 
lares,  &  penates  relinquere ,  &  à  chariílimo  fratre  difpefci,  Eduar- 
dum  compulit,  qui  mature  confultans  qua  demum  Orbis  parte  ,  inria- 
ta  peitoris  virtus  poíTet  dilucide  praefulgere,  tandem  Germaniam  pro- 
ficifei  parat ,  quam  recens  audierat  decumanis  bellorum  fluclibus  asílua- 
re ,  ut  ibidem  per  vários  fortunas  cafilS  ,  &  rerum  diferimina ,  &  nii- 
litaris  artis  peritiam  ,  &  immortalem  nomini  fuo  gloriam  compararet. 

Anno  Chrifti  Domini  millefimo  fexcenteíimo  trigeíimo  quarto, 
Germaniam  pervenit  Sereniífimus  Eduardus ,  &  priuíquam  Csefaris  Ca- 

riam ingrederetur  ,  protinus  eum  nuntios  falutatum  miíit ,  &  ac  quid 
non  ex  voto  fuecederet ,  eos  prasfertim  commonuit ,  ut  qualiter  ex- 
cipiendus  eTet  penfiore  juditio  prsevenirent ,  &  quamquam  Principis 
adventus  prascurrente  veíocius  fama,  Caílellse  legati  Caefaris  animuní 
in  tranfverfam  partem  agsre  magnopere  ftuduiTent ,  nihilo  tamen 
fecius  obtinuit ,  Sereniífimum  Eduardum  ,  uti  Principem  Imperij  li- 
berum  ,  uti  fanguine  conjuncTum  ,  honorifico  ,  &  humaniter  traclan- 
dum ,    excipiendum. 

Hinc  írrenuus  juvenis  dominus  Eduardus,  ut  caufaretur  potiús 
occaíionem  nondum  adveniífe  militandi ,  quàm  prasterijífe  doleret , 
cingulo  militiae ,  cui  lubens  nomen  dederat ,  decoratus  militem  non 
fecus ,  ac  ducem  agere  coepit ,  quippe  glorias  confequendas  íludio  , 
quo  flagrabat ,  brevi  multa  complevit  têmpora  ,  &  cum  militaris  pe- 
ritiae  tractum  obtinuit  ,  quò  non  alius  pervenit  unquam  ,  nec  forte 
fit  aliquis  perventurus  ;  noverat  enim  feientiam  rei  bellicac  dimicandi 
auJaciam  nutrire ,  &  neminem  facere  metuiíTe  quod  fe  bene  didiciíFe 
confidit. 

Quare  nihil  tam  avidè  expetendum  putabat ,  quàm  belli  peri- 
culis  intereíTe ,  inter  confertos  hoftes  infèftis  fignis  comínus  dimica- 
re  ,  &  aperto  Marte  congredi  ,  vel  quotiens  ingruentis  belli  furor 
tempus  remitteret,  acies  inftruere  ,  phalanges  componere,  caítramo- 
vere  ,  vel  metari  ,  tyrones  docere  armorum  uíum  ,  belli  machinas  ,  & 
ítratagemata  eningere  ,  ea  demum  eííicere  ,  &  navare ,  quas  viram , 
quas  ducem  ftrcnuum  ,  quas  Principem  decent.  Summatim  ita  affe- 
clabat  omnia  ,  ut  omnes  fingula  :  Jam  vero  majora  militiae  munia, 
quas  vel  ambire ,  vel  rejicere  nefeivit ,  felicitèr  obijt ,  nullis  annonas, 
aut  ab  asrario  acceptis  ftipendijs,  quinimo  pro  munificentia?  quasílu , 
&  rerum  compendio  ,  liabuit  &  fuás  militibus  pecunias  erogare ,  & 
egentes  pannis ,  &  annis  obíitos  exhibcre. 

Ad  hasc  tanta  humanitatis  íimul ,  &  roboris  feéuridiiàte  cumu- 
latus  evafit ,  ut  focijs  continuo  habitus  in  dcliciis  cTet ,  &  hoftibus 
terrori  ,  quando  quidem  utrifque  commune  fuerat  fufpicere  ,  &  vena- 
ri  Principem  império  dignum  ,  cui  flavi  crines  in  terga  mollitcr  flu- 

entes,  álacres  oculi ,  fácies  liberalis ,  vultus  ingenuus,  ltatus  elegaris, 

deco- 
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dccorus  habitus  ,  ifque  militaris  ,  cujus  denique  pofuere  in  pè&ore 
fedem  blandus  honos ,  hilarifque  tamen  cum  pondere  virtus. 

Sed  enim  vero  quid  referre  juvabit  prseclara  Infantis  facínora  ? 
Quid  bello  res  foliei  ter  geílas  ?  Quid  tot  vícios ,  &  profligatos  hof- 
tes ,  hoftiumque  expugnatas  civitates ,  everia  civitatum  msenia ,  com- 
pilatas  domos ,  populatos  agros  ?  Nonne  adhuc  luget  Amclan  in  Po- 
merania  ,  ruptis  aggeribus ,  arcem  funditus  devaftatam  ?  Nonne  inge- 
mit  in  Saxonia  Gàrainis  urbs  timens  Infantis  dexteram  ,  cujus  prote- 
clionem  popofcit  ?  Nonne  capta  Saverna  in  Aliacia  fremit  ?  Quot- 
quot  me  herculè  cxtant  cívicas  ruínas ,  quot  parta  ex  hoílibus  trophasa, 
Sereniííimi  quidem  Infantis  nomen  extollunt ,  &  famain  nullo  fub 
xvo  interituram  conciliant :  Hoc  eft  tamen  cum  primis  maximè  do- 
lendum  ,  tot  prreftita  à  SereniíFimo  Infante  officia  ,  tot  exantlatos  la- 

bores ,  tot  fada  impendia  haud  potuiííe  Regem  Hungarias  demereri , 
quem  quò  niagis  devincere  debuerat  acceptarum  gratiarum  foenus , 
eò  ingratitudinis ,  &  livoris  rabie  fa£tus  eft  acerbior. 

Etenim  exaclis  feptem  circiter  annis  quò  SereniíFmus  Eduar- 
dus  apud  Germanias  caftra  morabatur ,  Kalendis  Decembris  anno  mil- 
leíimo  fexcentefimo  quadrageílmo  Joannes  Dux  ,  tunc  temporis  Bri- 
gantíae,  ad  regales  infulas  ,  &  Lufitanicum  Sceptrum  ,  tot  íibi  vatici- 
nijs  ,  tot  fauftis  ominibus  ,  divina  Dei  optimi  maximi  ,  arcanaque 
providentia  manifeftis  ,  jamdudum  aufpicatum  ,  à  primoribus  ,  &  op- 
timatibus  Regni  in  unum  coeuntibus  fuit  evocatus ,  &  unanimi  oin- 
nium  confeníu  ,  &  acclamationibus  ,  ad  fummum  Regni  faíligium 
eveétus  ,  non  quidem  per  injuriam  vel  tyrannidem  ,  íed  óptimo  ,  & 
mérito  jure  ,  quidquid  Caftellani  muíTent ,  oblatrent ,  vociferentur. 

Namque  poft  extremam  Portugailias  cladem  ,  &  ineluclabile  fa- 
tum  ,  poft  ílebile  illud  excidium  ,  quo  ftrenuiíTimus  Rex  Sebaftianus 
barbarorum  Africas  multitudine  oppreíTus  interijt ,  &  ingens  Luíitano- 
rum  gloria  pridie  Nonas  Augufti ,  anno  milleíimo  quingentefimo  fep- 
tuagcíimo  oitavo  miferè  concidit ,  extemplo  Sereniífimus  Infans ,  & 
Cardinalis  Henricus  fcnio  confeclus ,  &  efFratis  viribus  ,  ad  Regni 
clavum  cxcitus  ,  de  fucceíTore  foliei  tus  ,  properè  ftuduit  Princeps  ex 
cognatione  Regis  inclyti  Emmanuelis  ,  ex  diverfis  Europas  regioni- 
bus ,  per  programata  ,  per  literas  convocare,  cupiens  judices  à  íe  da- 
tos  litem  maturatè  dirimere,  &  priufquam  in  fata  conceífiíTet ,  dele- 
clum  íueceflorem  habere. 

Inter  Philippum  Sccundum  Regem  Caftellas,  Emmanuelis ,  ex 
f. iia  Eliíàbeth  ,  nepotem  ,  &  Screniffimam  Catharinam  ,  ex  Infante 
Eduardo  filio  ,  neptem ,  gliícente  inter  omnes  controveríia  ,  prsecipua 
contendo  fuit  ,  &  mediusnViius  fclicioiibus  aufpicijs  certaret  Domini 
Catharina ,  rali  Philippus  jus  fuum  pofuiíTet  in  armis  ,  &  inter  belli 
fumultum ,  fonitumque  ,  ac  tormentorum  fremitum  Thcmidis,  &  Af- 
traeae  juditium ,  &  acquaíitas  obmutefeerent  j  etenim  redlò  noverat  ip- 
íius  caufam  in  íblido  collocatam  non  eífe  ,  cum  fe  tantum  fexu  ma- 
r:m  diceret ,  Sc  atate-  majorem  ,  atque  ideo  prasferendum  ;  &  ex  con- 

trario Domina  Catharina  firmiore  jure  ,  &  legitimis  civilis  difeiplinas 
rationibus  inniteretur  ,  ia  tis  namque  exploratum  erat  foeminas  univerfi 

fere 



da  Cafa  %eal  Tortugue^a.  6$j 

fere  Chriftiani  orbis  moribus ,  &  vctcrrima  confuetudine ,  ad  Reg- 
norum  íucceílionem  non  recla  tantum  ,  fed  ex  tranfvcrfo  vcnientcs 
admiti  ,  cum  ca  incnte ,  &  quaíi  lege  regia ,  regna  à  populo  Regibus 
ftiere  translata  ,  &  ita  compofita  eorum  fucceífio ,  ut  individua  per- 

petuo filijs  ,  &  exinde  agnatis  ex  ordine  obvenirent  jure  quidem 
hereditário ,  cíim  per  id  tempus  omne  aliud  erTet  incognitum ,  &  hoc 

populo  donanti  longe  utilius.  Quamobrem  Domina  Catharina  exju- 
re  repraeientationis  vincebat  Philippum ,  quemadmodum  ab  ejus  pa- 

rente Eduardo,  fi  viveret ,  vinceretur ,  &  amplius  virtute  parentis, 
tam  agnationis  ,  quàm  melioris  linear  compendio  fruebatur. 

Qvias  obres  Philippus  juílitiíe  parum  credens  ,  aílu  quodam 
maligno  Procerum  ,  &  Primatuum  Portugallias ,  quique  ex  Africas  cla- 
de  fupererant,  donarijs ,  fponíionibus ,  ac  prasmijs  ânimos  coepitpro- 
fuía  liberalitate  aucupari ,  folerter  intelligens  parum  íibi  ítetiífe  reg- 
num  precio  venditum  ,  &  firmiílimam  eorum  fervitutem  futuram,  qui 
pecunia  veniere:  Porro  enim  armato  milite,  &  fuecenturiatis  cohor- 
tibus  Regnuni  quantavis  calamitate  confternatum  invadere  ,  &  ferro 
fubigere  incafum  adoriretur  ,  niíi  priíis  viam  auro  ,  &  magnis  mer- 
cedibus  ad  vicloriam  confequendam  ílerneret ,  ac  muniret ,  feiebat 
enim  ita  in  império  ,  íle  in  corpore  ,  morbos  a  capite  in  membra 
deícendere ,  &  pecuniarum  potiús  ,  quàm  armorum  pondere  hominum 
cervices  inflecli.  Hinc  Dominas  Catharinas ,  &  filio  Domino  Theo- 
dofio  recuperandi  Regnum  ,  fibi  tot  titulis  debitum  ,  interelufa  peni- 
tus  facultas  fuit  ,  quoufque  tandem  venturo  fata  Joanni ,  invenere 
\  iam  ,  nullo  íibi  obfiftente  temporis  lapíu  ,  vel  annorum  decuríu , 
quominus  ab  injuílo  Regni  oceupatore  poíTeffionem  juíriílime  vindi- 
caret. 

Sed  ubi  primum  Germanias  fama  innotuit ,  Dominum  Joannem 
Portugallia:  regnare  ,  ac  tutum  peftilens  Erynnis  inferorum  excita  fe- 

di bus  ,  Regis  Kungariíe  mentem  invaíit ,  &  dum  Ratisbonas  eííet  co- 
mi tia  peragendi  gratia  ,  quam  Diastam  vocant  ,  mifit  Marchioncm 

Gonzagam  ̂   qui  Séreniffittiuin  Eduardum  indefinenter  quaifitum  Viaz- 
nam  conduceret  :  Mox  illi  Gonzaga  rerum  ,  &  frâudis  ignaro  ,  ad  ri- 

pam Danubij  naviganti  obviam  procefilt ,  tandem  uterque  íimul  Vias- 
nam  appulit  ,  ubi  Dominus  Eduardus  viriculis  ,  &  cuítodibus  tradi- 
tur.  Jam  ergo  ex  innota  Infantis  clades  ,  &  cauíla  infortunij  patefa- 
cra  ,  varíj  multis  fere  in  ore  fermones ,  alij  alijs  contraria  preferen- 

tes ,  juditia  palam  diíTona,  domi  vero  ,  &  in  oceulto  conformia  ,  & 
complures  in  Rege  verfutiam  increpantes  ,  per  pauci  defendentes. 

Et  quamvis  Rex  afliduis  aditionibus  virorum  optimè  fentientium 
Sereniflimum  Eduardum  Germânia  relegandum  ,  non  vero  ad  vincula 
religandum  ,  interpellatus  eíTet ,  nihilo  tamen  magis  fachis  eít  huma- 
liior  ,  immo  ab  incasptis  dimoveri  haudquaquam  voíuit  ,  I.egatis 
Oaítellas  aures  patefaciens  impiò  fuadentibus  honefhim  ,  Sc  utile  rei 
Germânicas  forc  ,  hominem  clati  ingenij  vinculis  teneri ,  cum  primis  in 

obfequium  Regis  Caftellae  fibi  fanguims ,  &  necéflitudinis  nexibiíscon- 
•junéHflími ,  ne  forte  vir  bellicas  artis  périfia  ,  &  ariimi  virtute  infignis 
poflet  Portqgalliie  inçolumitateni  ,  Cáftèllaç  vero  excidium  aiferre , 
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cum  juílc  illius  dextcram  timeri  fas  cTet  ,  quam  hoftibus  terribileih 
experimentum  comprobaverat  ,  &  parvi  xftimanda  fbret  ejus  jaclura 
libcrtatis ,  qua:  mox  in  reipublica;  perniciem  futura  eílet ,  vcl  acdien- 
da  calumniantium  objurgado  multorum  utilitati  contraria  ;  maximè 
ciam  pacis  ,  &  amicitiíE  cauísa  poíTet  Rex  Hungariae  hoíles  Caftellas 
ufque  ad  fupremam  coercitionem  comprimere ,  neque  vcrcndum  an 
non  injuria  facTum  credatur  quod  pro  injuria  propulfanda  fit ,  aut 
prascavenda  :  id  enim  regij  ftatus  prrecipua  ratio  poílulat ,  ut  liceat 
quod  expedit,  &  priús  quod  utile,  quàm  quod  honeftum  ,  fiat :  qua> 
iito  (ut  aíTolet)  peculiari  commodo  fub  boni  publici  velamento. 

His  acceníus  Hungarise  Rex  ,  &  in  fcelerum  fentinam  prolap- 
fus,  in  infontem  afperè  defasvijt,  &  vinculis  nexum  ad  arcem  Pata- 
vij  ad  Bavariam  ,  iterumque  ad  arcem  Gratz  in  Styria ,  prope  Vix- 
nam  ,  mifit ,  &  licèt  ad  Regem  íupplices  obfecrantium  preces  ab  ijs 
deferuntur  ,  qui  tantam  fortunas  commutationem  miferabantur  ,  eum 
tamen  neque  perfídias  fuse  puduit ,  neque  piguit ,  falso  etenim  exifti- 
mabat  Iníàntem  Eduardum  ,  licèt  fraterni  principatus  ignarum  ,  & 
cujufvis  noxíe  penitus  alienum ,  poíTe ,  uti  reum  criminis  ,  ple£H ,  & 
vinculis  mancipari ;  cum  nulla  naturalis  ratio  patiatur  ,  ut  ob  timo- 
rem  noftrum  nobis  permitia  fit  alterum  offendendi  licentia ,  quibus 
tantuni  ad  propellendum  damnum  defeníio  indulgetur.  Neque  fibi 
perfuadere  debuit  Portugalliam  ob  unius  viri  defe&um  in  pefíum  itu- 
ram  :  quas  fatis  magnis  viris  abundat ,  &  viribus  pollet ,  quin  etia^i 
non  ob  hoc  putandus  eíTet  Rex  culpa  vacare,  imò  contra,  cum  glif- 
ceret  damnum  ,  ad  cujus  menfuram  crimcn  quoque  angeri  neceffe  eír. 
Neque  ferendum  Principi  licere  quod  expedit  ,  proprius  namque 
chriftianje  pietatis  eíl  ,  id  tantum  expedire  quod  liceat ,  &  nihil , 
quod  inhoneftum  fit ,  utile  fore. 

ErTrsenis  adhuc  Hungarici  Rcgis  immanitas  ulterius  progreíTa, 
in  uno  facinore  tot  fcelera  perpetravit ,  ut  feralern  ipfe  barbarorum  , 
ac  tyrannorum  faevitiam  priícis  olim  feculis  dcteftatam  longe  fupera- 
vit.  Innexum  vinculis  tenuit  Sercniffimum  Eduardum,  quem  liberum 
excepit ,  catenis  ligatum  reddidit ,  cujus  beneficijs  fe  noverat  obliga- 
tum  ,  &  nequa  ampliús  deeílet  crudefitas  ,  Infantis  dextera  laqueis  ir- 
retitur.  O  inclyta  viri  virtus ,  &  excelfa  animi  fortitudo ,  qui  vin- 
eere  quidem  potuifti,  fed  non  vinci ,  &  contumclijs  affici ,  at  non  la- 
baíci  ,  conííans  namque  animi  vigor  interminatis  laborum  fle6Htur  , 
&  non  frangitur  undis,  vincitur  ferro  dextera  ferro  vincere  aíllieta, 
è  brachio  pendcnt  catense,  ex  quo  falus  Germanici  pendebat  imperij 
vincitur  dextera  ,  &  adhuc  timetur.  O  Rex  Hungarix  quantum  ti- 
meas  oportet  Omnipotentis  dextcram,  innocentum  vindicem,  &  acer- 
bitatcm  criminam  fuplicij  gravitate  pcnfantem. 

Nullum  inveniíti  opprobrij  genus ,  quo  Serenifiimum  non  af(1i- 
gcrcs  Eduardum  ,  praecepifti  catcnatum  latellitibus  cuftodiendum  pari- 
ter,  &  illudendum  tradi,  quos  neque  manebat  pietas  ,  neque;  Imma- 

nitas decebat ,  ab  his  clamyde,  &  paludamento  exuitur,  ut  iterum 
abjeclo  fago  indutus  tsediõ ,  &  fquallorc  confeclus  omnino  contabef- 
cat.     Caitcrum  parum  profuit  tantum  neías ,  etenim  in  viliori  amiclu 
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da  fofa  Tfyal  Tortugue^a»  659 
Infantis  virtus  plus  emicat  in  infírmitate  perfeclior ,  trepidarc  videres 
fatellitis  manum  veftes  blatteas  lacerantis  ,  &  viliílimam  referentis  ,  in- 
íiinul  &  Infantis  vultum  imperiofa  quiete,  &  tranquilla  majeítatc de- 
corum ,  nulla  vcl  calamitate  compreiíum  ,  vel  indignanti*  fortuna;  ca- 
fibus  confternatum. 

Sed  quoniam  Iníànti  fupererat  adhuc  confcíTarij  fui  fpiritualc 
folamcn  ,  quo  veluti  cculcíti  pabulo  mentis  perrecreatus  ,  inter  cate- 
natos  labores  ,  &  arumnarum  colluviem  quandoque  rcfpirabat ,  ut 
ita  in  corpore  ,  fie  in  animo  arque  vexaretur ,  è  médio  confeflàrius 
eripitur  ,  fuíleclo  alio  hifpanici  idiomatis  ,  cujus  an  indagandi ,  dete- 
gendivè  crimina  ,  vel  dimittendi  ,  praecipua  intendo  fuerit ,  incertum 
elt  :  Maximè  tamen  dolendum  ,  ad  divinum  ufque  poenitentia  Sacra- 
roentum  Regis  aufum  temere  proceffiííe  ,  fed  quid  miramur  ?  cum  Re- 
gis  mentem  vindiébe  cupido  ita  inceíferit ,  ut  nihil  non  atrox  in  In- 

famem Eduarduin  moliii ,  piaculum  putaret. 
In  tanta  rerum  perturbatione,  ac  viciílitudine ,  &  tanto  belli 

tumultu  ,  quo  univerfa  fere  Germânia  continuo  exaítuat ,  SereniíII- 
mus  Infans  multam  infortuniorum  feriem  expertus,  ad  graviorem  tan- 

dem deveniile  arbitrabatur ,  cum  fe  catenatum  animadverteret  ab  ijs 
poíluJari  ,  quorum  ope  fperare  debuerat  libertatem  :  Quoniam  licòt 
Germanici  adellent  SereniíTuni  Príncipes  ,  qui  Regi  fuecenferent , 
ejus  vincula  exprobantes ,  multifque  divini ,  &  humani  júris  argumen- 
tationibus  contenderent  dimitti  liberum  opportere  ,  ex  diverfo  tamen 
quidam  furrexere  Lufitani  ,  nominc  indigni  ,  quibufeum  focictatem 
inierat  Monachus  Didacus  de  Chiroga  ,  ut  omnes  in  obfcquium  Re- 

gis Caílellae  una  curarent  ,  Dominum  Eduardum  Doclori  Navarro 
caíueilano  traditum  iri.  Deus  boné  ?  Ad  Docloris  Navarri  domum 

iraducitur  Sereniílimus  Eduardus,  ut  illie  inftaurentur  convida  \  no- 
ventur  opprobria  ,  augeantur  terrores  ,  tum  comminationes  crebra; 
fulminum  ,  fulgetrorumque  impendentium  glomerentur. 

In  his  fane ,  quibus  fortiílimi  cujufque  viri  nutaret  conftantia , 
Sercniílimi  Infantis  vigor  mentis  ,  &  animi  altitudo  conftantior  elu- 
cebat  ,  quippe  nihil  non  indignum  fperans  ,  neque  expaveícens  ,  in> 
potentis  fortuna;  iram  exarmaverat  ,  unius  tamen  fceleris  ailidua  re- 
cordatione  nimium  divexabatur,  in  memoriam  revocans  Lufitanos  tan- 

ta; ,  tamque  cxecrabilis  proditionis  authores  ,  non  tam  fui  injuriam 
agre  ferens  ,  quam  eorum  famx  jacluram ,  &  notam  nominis  indele- 
bilem. 

Inter  graviora  Sercniílimi  Infantis  Eduardi  infortunia  illud  fu- 
premum  videbatur ,  ad  Caftellani  hominis  poteftatem  ,  &  fervum  ,  & 
catenatum  duci ,  cúm  nihil  deterius  humana  confequi  poílct  inveftiga- 
tio  ,  quem  ,  amiífa  libertate  ,  in  hoítis  immanis  manum  inciderc.  Caé- 
terum  adhuc  reílitcrant  intérmina  calam i tatu m  moles,  adhuc  fuper- 

erat in  fuecedaneis  laboribus  acerbius  incrementum  :  Mirabile  hoc 

quidem  diclu  ,  &  fermé  creditu  impofiibile ,  Eduardus  pretio  Caítel- 
lanis  vanit  ,  Eduardus  pecunijs  emitur  ,  &  libertas  ejus  teto  auro 
pretioíior  nummorum  pondere  aílimatur  ,  &  promercalis  inltar  man- 
cipij  licitatoris  voei  ,  &  auetionibus  fubjacet. 
lom.IV.  Oooo  ii  íTac 
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Hseebárbaris  quoque  nationibus  deteílanda  crudelitas',  cum  hul- 
la  gcns  adeo  fit  efrera  ,  &  humanam  focietatem  pertsdà  ,  quas  pacis 
cauílà  ,  promercij  ,  legationis ,  aut  aliter  ad  fe  juftè  adventántes  in 
fervitutem  redigat ,  quin  etiam  Afri ,  quos  nullum  pictatis  veftigium 
manet.  aut  divinas  legis  cultus  dccorat,  vel  morum  comitas  venuííat, 
eos  tantum  in  fervitutem  cogunt ,  quos  hoftilibus  armis  invadcre  íi- 
bi  permilíum  putant.  Videas  ergo  ,  Rex  Hungariãs ,  quibus  cum  ar- 

mis militaverit  Eduardus  ,  hoíHum  ,  an  tuis  ?  An  Germaniam  iverit 
tecum  coníertum  manum  ,  vel  te  potius  defenfurus  ?  An  denique 
quidquam  patraverit  ingénuas ,  vel  fervilis  conditionis  dignum  ? 

Nullo  equidem  afeitas  excufationis  fuco ,  tyrannidis ,  &  fceleris 
tui  notam  abolere  poteris  ,  vel  occulere  ,  qui  virum  bene  de  te  meri- 
tum  ,  fanguine  tibi  conjunclum  ,  animi  virtute ,  &  corporis  habitu 
egregium ,  &  liberalem  ,  ad  fervitutem  impiam ,  cíim  caperes  ,  &  cum 
venderes  coegiíli :  Nonne  legis  Flavias  capitale  crimen  admifiíli ,  tan- 

to confpectius  in  te  quanto  major  haberis  ?  Nonne  ,  quamquam  te 
legis  virtute  folutum  releras,  fecundum  lcges  vivere,  &  eifdem  fub- 
mittere  principatum  teneris  ,  ne  alio  qui  regia  dignitate ,  &  imperiali 
culmine ,  quod  affeclas  ,  indignum  te  profiteare  ? 

Jam  dudum  inter  Principes ,  qui  orthodoxae  íidei  veritatcm  re- 
colunt  ,  cominuni  veluti  lege ,  ubique  terrarum  fcitum  ,  pactumque 
eíl ,  ut ,  exorto  bello  ,  milites  utrinque  capti  nec  fervi  fíant ,  nec  ex- 
teris  vseneant ,  fed  potius  vel  libere  in  fuos  dimittantur ,  vel  ,  cxigua 
mercede  pro  exercitus  impeníis  reddita.  Attamen  ,  nullis  íkcialibus 
miílis,  nullo  indicio  Regi  Portugali  se  bello  ,  Sereniífimus  Eduardus 
à  Rege  Hungarias  ,  in  ejus  Caílris  militans  ,  capitur  ut  hoílis  ,  vendi- 
tur  ut  fervus  ,  &  Caílellanis  traditur.  O  efíeram  crudelitatem  ?  ò 
miferam  avaritiam !  ò  hominum  miferrimum  ,  in  quo  facilò  utramque 
fentimus  ,  neutram  non  vaiidiííimam  difcernimus  :  Meminille  debue- 
ras  ,  ingenuam  illius  punici  Regis  libcralitatcm ,  qui  Sercniílimum 
Theodofium  Brigantias  ducem  bello  captum  libertate  donavit ,  cujus 
tu  modo  filium  Eduardum  tuis  in  caílris  degcntem  pccunia  venunde- 
diíli :  Non  equidem  imitaris  fpiritum  Aquiláe  generofum ,  quas  terre- 

na dcfpicicns ,  &  fublimè  elata  folis  rádios  íixis  oeulis  contemplatur, 
fed  vclut  noclua  inter  humilia,  &  plana  terrarum,  ultra  tenebras  non 
erigeris  ,  neque  lucis  ufura  ,  vel  excelfi  animi  frueris  ingenuitate  ,  fed 
cnim  vercor  ne  SereniíTimo  Eduardo  Aquilo:  fimilis  videare  ,  quem 
ungue  cepiíli ,  quem  adunco  roilro  venditum  devoraíli. 

Hoc  amplius  videndum  ,  cam  Regis  Hungariãs  ,  &  Infantis 
Eduardi  neceílitudinem  internofei ,  cujus  fumma  inter  mortales  folet 
eíTe  religio  ,  communi  veluti  gentium  voto  faricita  ,  legis  ,  ac  foede- 
ris  fponíionc  firma  ta  :  Etcnim  hujufce  vinculi  fídem  referunt ,  &  do- 

mina Eíifabeth  Gatholica  Caftellre  Regina  neptis  Dòmini  Alíònfi 
primi  Brígantiae  Ducis,  &  Dominus  Emmanucl  Rex  Portugallias  fijuf- 
dèffl  Eduardi  abavus  ,  quinctiam  Dcmina  Eíifabeth  ,  filia  Joannis 
príiiii  Portugal  lias  Regis,  nupta  Philippo  Elandrias  Gomiti ,  Burgun- 
dire  Duci-,  Sc  domina  Lconora ,  filia  Eduardi  Portugallias  Regis,  Im- 
pcratoii  rreuerico. 

Qu:re 
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Quare  iíidignè  quidem  ferendum  eíl  ,  Regem  Hungaricum  eo 

effrenatx  ,  veíanasqué  impietatis  devenifíe  ,  ut  in  obfequium  Rcgis 
Caftellae,  non  tanti  alioquin  aeftimandum ,  neque  proprij  honorisja- 
elura:  ,  neque  fanguini,  vel  fui  exiílimationi  pepercerit.  Plane  utrum- 
que  Regem  cadem  patrandi  lcelcris  ratio  commovit ,  &  in  perpetua? 
ignominia  barathrum  déduxit :  Inter  complura  ,  quae  in  uno  flagitio 
vifuntur  mala  ,  noviflimum  malorum  fuit  utriulque  lsetitia  ,  quos 
propterea  Tulbnis  iníigruum  judicabit  indignos  ,  qui  videat  nullum 
participium  immanitatis  e!le  cum  maníuetudine,  verfutiae  cum  lenita- 
te,  calliditatis  cum  candore  ,  denique  veteratoris  cum  agno. 

Et  illud  quoque  mirandum  Regem  Hungarue,  per  Leopoldum 
fratrem  ,  faspius  fpopondiíle  Iníàntem  Eduardum  nullo  unquam  tem- 
pore  Caftellanis  tradendum  ;  fponílonis  autem  mox  illum  poenituit, 
cíim  tamen  Principem  quidem  deceret  promiíTie  libertatis  gratia  ,  ho- 
minem  vero  neminem  ejus  turpiffima  revocatio.  Princeps  enim  juíti- 
tiae  ,  &  veritatis  fons  ,  perpetua  debet  animi  conílantia  perrnanerc , 
&  perenni  voluntatis  immobilitate  frui  ,  omni  prorlus  mutatione  fu- 
blirnior ,  ac  Dei  optimi  ,  cujus  metu  regnat ,  immutabilium  aclionum 
íapiens  jemulator  ,  excelíum  namque  animum  unius  calami ,  uniuíque 
labij  (implícitas  decorat. 

Memoria  traditum  eíl  egregium  fexti  Pompei  facinus,  qui  erm 
ex  quiete  publica  pacem  cum  Ocíavio,  &  António  iniret ,  data  ,  ac- 
ceptaque  per  legatos  fide,  apud  Puteolos  utrumque  ad  coenam  invi- 
tavit  ,  &  inter  (aliares  dapes ,  &  lautiflirose  nieníse  fplcndorem  ,  Me- 
nodorus  pampeana;  claffs  miíit ,  qui  in  aurem  fexto  dicerent ,  memi- 
niífet  intra  triremem  fuam  habere ,  per  quos  paternam  ,  &  fratris  in- 

juriam ulcifei  ,  &  império  folus  potiri  poífet ,  alioqui  fe  ita  claílem 
ordinaturum  ,  ne  unus  quidem  ex  invitatis  evaderet ,  cui  Pompeus , 
Menodorum  ,  nulla  re  dicla  ,  perdere  potuiíTe  ,  quos  non  promilit 
incólumes  ,  fe  autem  nolle  fldem  quam  dederat ,  violari  :  Digna  vox 
haec  Imperatore  fuit,  indignum  vero  Regis  Hungarise  nefas ,  homi- 
ne  imperium  ambiente  :  Sextus  fidem  fervare  ,  quam  mundi ,  rerum- 
que  dominum  dici  maluit ,  &  Magni  nomen  ,  niíi  pater  príeriperct , 
adeptus  eífet ,  Rex  autem  à  parente  degenerans ,  nihil  fibi ,  ac  poíte- 
ritati  íuas  prseter  labem  ignominia;  ,  comparavit.  Nec  miruffl  fí  tan- 

to fcelere  fama  in  prseceps  ruat ,  &  nominis  ,  ílqua  eíl  memoria , 
execrabili  deteílatione  profundatur  ,  fiquidem  nihil  inter  mortaies  fec- 
dius  ,  nullum  perfídia  crimen  gravius  efTe  poteíl ,  quod  femel  aurnif- 
fum  illam  exiílimationi  notam  inurit  ,  qure  nulla  temporum  oblivio- 
ne  deleri,  nulla  etiam  religione  valeat  expiari. 

Mediolanum  ducitur  Sercniífimus  Eduardus  ,  &  fatellitibus,  feu 
mavis  fcorpijs  ,  &  leopardis  cuílodiendus  ,  deglutiendufquc  tratlitur  , 
vir  quidem  ad  omnia  fumma  natus ,  Sc  qui  flautem,  reflantemque 
toties  fortunam  uíl]ue  adeo  f  t  virtute  íua  moderatus  ,  ut  nefeias  , 
utrum  fecundis  rebus  conílantior ,  an  adveríis  sequior ,  ac  temperan- 
tir;r   apparuerit  :    quem  neque  prsefentium  aurumnarum  rigor  ,  neque 

Pulfo  Germânia 
&  ubi  fuerat  homi- num 

""1  U  I  ..1     II  v    i    I  L         .  UUV.1H        IIVV.    UC       ric!Ciill'.i:"       i"     H'.  Illltl 

imminens    futurarum    periculum  unquam  deterruit. 
llrenuiílimo  Eduardo ,  frangi  tu  r  Imperij  libertas ,  < 
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num  tutiííimum  profugium  ,  &  aíylum  ?  co  confugientibus  compedes, 
&  manicae  parantur  ,  incolumitatcm  quarrcntes  in  lervEutem  inci- 
dunt,  ab  lioílibus  divcrtcntcs  in  durioris  hòftis  jtigufn  devcniunt. 

Plane  quaque  fuit  Pvcx  Bungarise  in  Sereníflimi  Infantis  Edu- 
ardi  perniciem  demoiitus ,  non  occultunl  íceleris  íchema  ,  &  fpeciem 
tyrannidis  praéíe  ferunt ,  peíTundedit  Imperij  jura  muitos  fervata  per 
annos  ,  repagula ,  &  immunitatem  civitatum  comminuit ,  ac  demum 
commune  ad  íe  adventantium  pr&ítdium  diílurbavit :  Non  ergo  ter- 
ramm  domini  ,  ImperatoriiVc  nonien  meretur ,  qui  Caftellx  Regis 
dominum  fufpieit  j  mandatis  obíecundat ,  Sc  ejus  império  fafees  fub- 
inittit  ,  neque  amplius  pater  patriae,  fed  proditor  pátrias  nuncupan- 
dus  ,  qui  patriam  íubegit ,  &  alterius  poteftati  fubeft. 

Semper  júris  gentium  ,  &  ubique  fuit  religio ,  ex  principijs  na- 
turas  hominibtís  indita  ,  Sc  cultu  venerabilis  ,  cujus  ea  máxima  virtus 
eíl  ,  ut  neque  diferetis  terrarum  ,  marifque  finibus  coerceatur,  ne- 

que dominiorum  ,  aut  dominantium  diveríitate  intercidat ,  fed  ita 
apud  omnes  perseque  cuíloditur  ,  ut  etiam  boíli  oftium  noftrum  pa- 
teat ,  fub  pacis  fpecie  adventanti  ,  nulla  nobis  data  offendendi  licen- 
tia  ,  aut  illi  migrandi  íacultate  Jfublata:  Hocjure  exceptus  Germânia: 
Dominus  Eduardus ,  tandem  vinculis  prsemitur  ad  impiam  fervitutem 
coaclus  ,  cíim  potiíis  ,  quò  vellet ,  abeundi  poteílate  interdici  non  pof- 
fet  ,  tametíi  Portugalliam  rediens  Caftellse  Regi  futurus  eíTet  timori. 

Qiiod  apud  veteres  tam  lan&è  íervatum  eft ,  ut  etiam  in  lega- 
tione  (cujus  pracipua  cautio  eft  júris  gentium)  fraudulenter  verfati 
eo  jure  Jiberi ,  &  incólumes  dimitterentur  ,  ita  Tarquiniorum  legatos 
à  Regibus  íuis  bona  repetitum  miflbs  Confules  delata  fibi  cum  qui- 
bufdam  romana;  juventutis  adolefeentibus  eorum  conjuratione ,  libe- 

re, Sc  illaeíbs  remiferunt.  Sic  Aíricanus  Scipio  captam  Athenienfíum 
navem ,  in  qua  multi  illuflres  viri  vehebantur  ,  inviolatam  dimifit ,  & 
quamquam  compertum  eíTet  illos  vitandi  periculi  gratià  legationisno- 
men  commentos  fiiifle  ,  maluit  magnus  ille  Romanus  fe  deceptum , 
quam  violatam  junfgentium  fidem  videri. 

Quis  ergo  Regi  Hungariae  deíinet  fuecenfere  ?  Quis  in  eum 
non  acriter  exeandeicet  ?  Qui  Germânia:  imperium  ,  &  Romanorum 
regimentum  ambiens,  illius  jura  folvere  non  erubuit,  &  horum  pre- 

clara geíla  nonunquam  llievit ,  aut  ftuduit  imitari ,  quis  deniqueho- 
minem  tvrannide  eíieratum  ,  Sc  in  infantes  immaniter  deísevientem 
taci  tus  ullo  modo  praeterire  poterit  ?  Quamquam  enim  acerbitate  ca- 
lus,  &  oris  ,  &  mentis  vigor  penitus  flaveat ,  &  quandoque  íilentium, 
quam  querinionire  prseftet ,  exemplo  Apellis  ,  qui  Iphigeniae  parentis 
mserorem  ut  graphicè  exprimeret ,  velum  vultui  tuper  induxit,  ea  ta- 
men  eft  fponfionis  authoritas  ,  8c  vencrabile  fidei  uumen  ,  ut  manum 
praetriftitia  ílylum  ,  Sc  pugillares  faftidientem  crebro  ad  feribendum 
compeliam. 

Poterat  SêrenirTimus  Eduardus  militans  in  Germaniae  caftris , 

íiimmam  fibi  fecuritatem  j  fidei  publica?  deíponfione  ficratam  ,  polli- 
ceri ,  quoUíque  potentior  Fíungari.v.  Regis  perfídia  Principem  Portu- 

gal luu  fidum  in  fidei  cuílodibus  ,  amicum  inumeis,  inibntem  lceleílis, 
& 
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&  flagitiofis  hominibus  dedidit.  Sub  hujufce  fídei  tutifllmo  prafídio 
illuftres  quidem  viri  remo  ti  filmas  orbis  plagas  libere  peragra?  unt ,  in~ 
dignum  quippe  terrarum  dominis  viilim  fuerat ,  rupto  eommunis  íb- 
eietatis  foedere  ,  advenas  inflar  hoítium  profligare  ;  Rex  autem  pri- 
vatam  fidem,  &  publicam  pariter  violavit,  fortaííisut  ftematum  Hun- 
gariae  feuto  tertiam  crucem  adderet ,  nam  primam,  &  fequentem  jam- 
pridem  Hungari  ,  cum  toties  à  fide  catholica  deficerent ,  pofuere. 
Multum  mehercle  Príncipes  decet  íincerus  animi  candor  ,  &  illius 
utriuíque  fídei  vera  conftantia  ,  quam  neque  cafus ,  neque  calamitas 
debilitet ,  vel  adverfitatum  procella  concutiat ,  fed  tanquam  rupes , 
aut  immobile  faxum  fluclus  maris  undique  seítuantis  frangat ,  alioqui 
fi  callidas  íimulationis  fuco  animus  obfcuretur ,  &  mentis  aciem  per- 

fídia oceupet ,  ilíico  fidei  vigor  marcet  ,  &  virtutes  omnes  obrutie  , 
&  convulfae  continuo  labant. 

Muitos  perfídia  perdidit ,  è  contra  vero  aliorum  nomen  ,  famam- 
que  fervatíe  fidei  integritas  ad  lydera  ufque  evexit ,  ac  coelo  intulit  'y 
fane  Chriílianiífímus  Rex  Francifcus ,  niíi  tot  illum  virtutes  egrégias, 
paucis  unquam  mortalibus  datas ,  comitarentur ,  quibus  nomen  aeter- 
nura  promeruit,  hoc  uno  íà°ro  debuit  inter  primos  heroes  collocari, 
qui ,  cum  Carolum  quintum  in  Belgas  ,  &  túrbidos  tunc  Gandaven- 
fes  ,  fine  copijs  ,  &  poenè  fine  comitibus  ,  properantem  excepiffet , 
multorum  fermonibus  agitari  coepit  ,  cur  non  hominem  ,  in  quo  re- 
rum  momentum  ,  teauiítet  ?  ecquando  tam  bella  unquam  occafio  ,  & 
vindictas  ,  &  recuperandi  Mediolanum  ?  Verum  nulla  vel  fpeólabilis 
utilitas  mviclum  Regis  animum  allexit ,  quod  Cadarem  apud  fe  ha- 
beret ,  qui  dicere  folebat ,  etiamíi  fides  totó  orbe  exularet ,  tamen  re- 
gibus  teneadam  eTe,  qui  eà  folà  co^i,  adftringique  poíTent ,  cúrn  re- 
liquos  lex ,  aut  poena ,  Príncipes  íbius  pudor ,  aut  (ides  coerceaí. 

Et  hoc  quidem  cuftodiendss  fídei  votum  adeo  omnibus  com- 
mune  eft  ,  ut  non  tantum  apud  Regem  ChriílianiíHmum  ,  verum  etiam 
apud  Maurum  Chriíliani  nominis  hoftem  ,  peraeque  reperíatur :  Cum 
enim  Ferdinandus  primus  Rex  Caftellas  inter  liberos  regna  ,  pariler- 
que  diíTidij  ,  ac  fimultatis  fomitem  partirei,  Alfonfus,  à  Sandlio  frá- 
tre  monachum  profiteri  coadhis  ,  tandem  ad  Almenonem  Toleti  Re- 

gem profugit,  &  quanvis  vetulas  fagas,  ex  quibufdam  fígnis  ,  notií- 
que  ominarentur,  Alfonfum  Imperij  toletani  everíbrem  futurum  ,  ea- 
que  propter  non  à  Rege  unquam  dimitti  íuaderent ,  illum  tamen  ad 
Caftellas  Regnum  ,  à  íuis  poír.  necem  fratris  ciam  evocatum  ,  inepht- 
mem  ,  fartum  teelum  ,  ac  muneribus  fuíTarcinatum  remifít,  ne  fídem 
publicam  ,  &  Alfonfí  fiduciam  luderet.  Sic  pariter  Sulcma  corduben- 
fís  tyrannus ,  &  Barcinonaj  Comitem  ,  &  ítrenuos  duces  ,  quorum  ope 
bellum  peregerat  ,  liberaliter  dimifit ,  quamquam  non  abs  rc  fperare 
debuiíTet ,  fore  ut  hoit.es  fibi  propc  diem  evaderent. 

Sed  cur  fervatse  fidei  extera  quaeruntur  exempla  ?  Nonnc  rc- 
cens ,  ac  nuperum  apud  nos  extat  fuperioribus  com  par  ?  Plane  Sere- 
niffimus  Joannes  quartus  ,  poft  a  leptum  Portugalíias  Sccptrum ,  Mar- 

garita m  Mantuse  Duciflam ,  infelicem  faelis ,  tum  nomine,  Regni  gu- 
bernatricem  ,   cíim  multo    auri  ,  &  argenti  pondere  cum  peripetaíma- 

tis  , 
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tis  ,  auteis ,  periftromatis ,  &  reliqua  demum  gaza,  Caftellam  abire 
libere  indulfit  ,  animo  perpendens  ,  Principem  non  omnino  criminis 
íiifpicione  carere  ,  qui  fiduciam  unius  focminae  calamitatem  fuam  de- 
plorahtís  ,  aut  publica:  fponíionis  religionem  falli ,  vel  leviííimè  pa- 
tiatur ,  ncque  Rcgni  proecribus  aures  prxbuit,  Domini  Infantis  vin- 

cula faepimme  íuggcrentibus  ,  enixeque  orantibus  ,  non  priíis  Ducif- 
fam  íblvi  ,  quam  redito  in  patriam  Eduardo.  Quin  etiam  Magnani- 
jrius  idem  Joannes  plufquam  viginti  naves  ,  a  praefecto  claíTis  Luíita- 
nica:  mari  captas  ultro  íblvi  juííit ,  &  parvi  xftimans  quod  Caftellam 
navigaverint ,  maluit  praedas  carere  compendio,  quam  hominum  ad 
lecuritatem  publicam  proclamantium  íiduciam  afpernari  ,  &  eò  faclus 
eft  Scipione  major  ,  quò  numerus  navium  prolixior ,  &  gravius  in  di- 
mktendo  periculum. 

Jam  vero  manifefta ,  &  execranda  Hungarici  Regis  immanitas 
vindicari  poftulat ,  quippe  qui  nec  libertati  Germânia:,  aut  fecurita- 
ti  pepercit,  nec  privata: ,  aut  publica:  fidei  lacra  numina  cuíiodivit , 
fed  ,  exturbato  communi  gentium  jure  ,  Sereniiíimum  Eduardum  Por- 
tugallia:  Infantcm  ,  vinculis  tenuit ,  auro  vendidit ,  &  ferro  vinclum 
Caílellanis  tradidit ,  dignus  fane  qui  regnantium  ò  numero  tolleretur, 
íeu  potius  qui  tactus  de  coelo  fulmine  incêndio  conflagrarei. 

Adeant  ergo  humiles  ha:  obfecrationis  noftra:  SancliíTimum  Pra:- 
fulem  ,  fummum  Dei  Vicarium ,  juftitia:  vindicem  ,  &  mundi  arbi- 
trum  Angularem ,  quò  facratioris  difpenfatione  concilij  Regis  Hun- 

garici facinus  ,  &  privata:  fidei  offenfionem  confiderans  ,  ac  demum 
Infantis  Eduardi  calamitatem  miíeratus  ,  vires  exerat ,  utrumque  gia- 
dium  vibret ,  ac  fulminet  ambidexter ,  quoad  Sereniííimus  Eduardus 
ad  iibertatem  reditus  ,  beatiíTimis  illius  pedibus  pervolvatur. 

Vofque  Príncipes  Imperij  liberi  ,  quos  primo  tantum  Regis 
Hungaria:  neíàs  perculit ,  quid  moramini  ?  cur  Principem  liberum  fi- 
nitis  iíi  fervitutem  redigi?  cur  non  ocyus  infontem  libertati  redditis? 
Exurgite  nunc  ,  Imperij  Príncipes  ,  &  properò  ad  vindiclam  accin- 

gimini. 
Exurgite  vos  ,  potentiíTimi  Reges  ,  terrarum  Domini ,  Dynafta:, 

&  illuílrcs  viri  ,  Infantcm  Eduardum  defendite,  à  faucibus  inimico- 
rum  eruite,  &  armatô  milite  iiberate,  illius,  ac  veftrum  communis 
cauífa  cíl  ,  cúm  vcftri  muneris  fit  infontes  tueri ,  &  oppreíTos  a  ma- 
nibus  potentiorum  vendicare ;  quin  ,  nifi  Regis  Caftella:  tyrannidem 
retundatis  ,  ha!id  dubie  illius  fuperbiam  experiemini ,  in  Eduardi 
nunc  ,  in  veftram  modo  ,  pofthac  in  totius  orbis  perniciem  degraf- fari. 

Exurgite  Sr  vos  è  tumulo  ,  ò  inclyti  Reges  Lufitanici  ,  ac  vef- 
trum Eduardum  in  Iibertatem  eripite ,  exurgat  magnus  Comcíhbilis, 

hoítium  domitor  ,  &  Cafteílânorum  terror  ,  &  lutrm  pátria:  alum- 
nurri  reftituat.  Erumpant  ( &  hoc  fatis)  ftrenuus  Joannes  Rex  Por- 

tugal lia: ,  e:  coaclo  militum  agmine  hoftem  laceífat ,  Caftellam  íhbi- 
gat  ,  mgçnià  civitatum  evertat ,  &  vi£>ricibus  armis  viços  ,  ac  villas 
incendat ,  &  agros  late  dcpopulctur,  &  ftriclum  Lufitanorum  forrum 

in    Caílcllanos ',  nuílo  astatis  ,  íexufvc  interjeclo  diferimine  ,  pervage- 
ttir : 
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tur  :  quoufque  tandem  vcl  fanguine  íatiatum  ,  vel  cruore  faftiditum  , 
pio  chariílímo  Eduardo  terminum  ultioni  demcnílret.  Ecquid  Sere- 
niíTimi  Infantis  preces,  &  iufpiria  ad  Deum  optiraum  quoque  perve- 
nient ,  cujus  nutu  imperia  eriguntur  ,  &  occidunt,  &  íuperbis  meri- 
tam  vindiaam  retribuet. 

Júris  Alfegationes ,   quas  ad  defenfionem  D.  Eduardi  de  Portugal 

jiijjus   a   DD.  Judicibus  a  pctentijfimo  Rege  nqflro  delegatis 
con/cribebat  Caro/us  G  aliar  atus  ,  Mar  chio  Cerram  Me- 

diolani  ex  Collegio  J,  CC.  Calendis  Mali  annoja* 
lutis  M.DC.XLVIII. 

S  U  M  M  A  R  I  U  M. 
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8 
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12 
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14 

15 

16 

17 

Primum  Caput  reatus. 
Secundum  Caput. 
Tertium  Caput. 
Ouartum  Caput. 
Ouinium  Caput. 
D.  F.duardus  miles  profef- 

fus  ,  &  Commendatarius  Or di- 
rás Chrifli  in  Portugallia. 

Ordo  Chrifli  quo  tempere ,  &* 
à  quo  iv.fliiutus. 
Equites  ordinum  Hifpania  funt 

vere  religiofi. 
Gaudent  privilegio  fori. 
Maxime  quando  ordo  e/l  ap- 

probatus  à  S.  P. 
Ordo  militwn  Chrifli  in  Por- 

tugal/ia fuit  approbatus  à  Jo. 
22.  Pcvtiflce. 

Ratio  quare  gaudent  hoc  pri- 
vilegio. 
Gaudent  privilegio  fori  etiam 

Novitij. 

Caufie  debent  cognofei  per  mi- 
lites ejufdém  ordinis ,  etiam  in 

attrocioribus. 

Jo.  Rex  Caflell£  pettjt  abfo- 
lutionem  à  S.  P.  ob  jiecem  mili- 
tis  S.  Jacobi. 

Delegar i  non  pojfunt  laici  con- 
tra hofce  milites. 

Defecius  in  delegatione  hujus 
caufa. 

Tom.  IV. 

18  Ordo  Chrifli  gaudet  majoribtts  NuiH»  2  7 
privilegijs ,  qui  ipfi  Reges  Por- 

tuga lli  £  tila  impetrarunt  ,   & 

approbarimt. 
19  Milites  non  pojfunt  remmtiare 

privilegio  fori. 
20  Milites  pofjunt  fe  ttteri  à  Jú- 

dice Laico  etiam  per  inhibitio- 
nes  ab  Ecclefiajlico* 

21  Declarationes  favor e  immuni- 
tatis  competen.  hijce  equitilms. 

22  Ordo  S.  M.  cir ca  formam  pre- 
cedendi  contra  equites. 

23  Religiofi  non  comittunt  crimen 
lejde  majeflatis. 

24  Equites  ordinum  non  comittunt 
crimen  L.  M. 

25  In  omnem  cajum  etiam  in  hoc 
crimine  judices  funt  Ecclefiafli- ci. 

26  Ordo  S.  M.  favor e  Equitum. 

27  Ordo  quo  d  in  qui  bus  dam  cafi- 
bus  exceptis  Equites  fubjacerent 
foro  laicorum ,  non  fervatur. 

28  Cafus  fingularis  ad  prob an- 
dam exemptionem  etiam  in  ca- 

fibus  aliás  exceptis. 
29  Ex  ordinibus  Calatravte ,  quo- 

rum privilegias  gaudet  crdo 
Chrifli  ,  judices  funt  equites 
etiam  in  cafibus  perdueliionis. 

30  Alvar us    de  Luna  ,  ob  cujus 

Pppp  riecem 
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recém  petijt  abfohitionem  Jo. 
Rex  Cajlella ,  réus  hujus  cri- 
minis, 

31  Jo.  Sottomajor  Magijler  Al- 
cântara réus  hujus  Criminis  à 

Conflito  ordinis  fuit  damnatus. 

3  2  Gomez\de  Cozeres  Magijler  Al- 
cântara réus  ejujdem  criminis 

ab  eifdem  Milítibus  damnatus. 

33  Garzia  Lúpus  Calatrava  Ma- 
gijler ex  eadem  cauja  fubijt 

idem  juditium. 

34  Idem  fuit  fervatum  in  Lufita- 
nia  cum  milite  ordinis  Chrijli. 

35  Refponfto  D.  Eduardi  ad  in- 
terrogata. 

3  6     Secunda  depofúio  D.  Eduardi. 
37     Intel  leal  us    germanus    totius 

examinis  D.  Eduardi. 

3  8     Réus  potefl  declar are  fitam  de- 

pofitionem. 
39  Judex  debet  capere  femper  in- 

trepretationem  ,  per  quam  deli- 
âlum  exchtdatur  etiam  in  crim. 
L.  M. 

40  Confejfio  extrajudicialis  potefl 
revocari  etiam  non  doâlo  de  er- 7"  (Te, 

41  Etiam  quando  fuit  redacla  in 

fcripturam. 
42  ConfeJ/Jo  extrajudicialis  revc- 

cata  perimit  omne  juditium. 

43  Et  tanto  fnagis  potefl  declara- ri. 

44  Maxime  quando  non  conjlat  de 
cortore  deli é li. 

45  Et  maxime  quando  juramen- 
tam efi  folum  refpondendi  ad  In- 

terrogata. 
46  Quid  dicendum  de  aliquibus 

verbis  procefjits. 

47  Quid  importei  fubfcriptio  D. 
Eduardi  in  procejfu. 

48  ConfcJUo  facla  coram  Júdice , 
ac  notário  fed  non  in  figura  Ju- 

diei] dicitur  folum  extrajudi- 
cialis. 

49  Et  facit  folum  inditium. 

50  In  confejfwne  judiei  ali  requiri- 
tur  juramentum. 

51  De  cor  por  e  delieli  debet  conf- 
tare  aliunde  quam  per  cenfej- 

fionem. 

52  Quid  quoad  delicia  qit£  non 
relinquunt  pofl  fe  vejiigia. 

53  Ad  probandum  traclatum  ,  re* 
quiruntur  adminicula  ultra  cen- 

fefjionem. 54  Confefjits  de  feientia ,  &  par- 
ticipattone  traéiatus  contra  Prin- 
cipem  fuit  abfolutus  quia  non 
conftabat  de  traclatu  aliunde , 
quam  per  confeffionem. 

55  Conjeclura  fortiores  requirun- tur  in  crim.  L.  M. 

56  Inditia  debent  effe  indubitata. 

$j     Et  non  fujjiciunt  nifi  ad  pa- 
nam extraordivariam. 

5$  Privilegia  conceffa  ad  proban- 
dum crimen  L.  M.  non  defer- 

viunt  ad  probandum  feientiam 
criminis. 

59  Cajus  novijfimus  circa  proba- 
tionem  corporis  delieli  per  con- 

jeâluras. 60  Ex  ver  bis  procefjits  reatus  non 

probatur. 61  Dolus  111  hoc  faclo  argui  non 

potefl. 62  Ce fj ante  dolo  ceffat  omnis  adio 
in  crimine  majejlatis. 

63  ha  quod  neque  fujjicit  lata culpa. 

64  Et  dolus  debet  probari  conclu- 
denter. 

65  Ott£vis  caufa  exeufat  a  peena 
infjoc  crimine. 

66  Caufe  quibus  pojfet  fe  ttteri 
D.  Èdiiardus. 

67  lgnorantia  Júris  Civilis  ex- 
eufat faltem  milites. 

68  Ncc  de  jure  natura  li  nec  de 

jure  gentium  efl  induâla  obliga- 
tio  revê  landi  in  hoc  delicio  ,\ 

&c. 

6<)    D.  Editar dus  non  poterat  pro-\ 

bare 
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ba*'e   id  quod  cbjicitur  ipfum 
novifle. 

70  Sciens  traâiatum  contra  Prin- 
cipem  ,  non  tenetur  rcvelare 
quando  non  pote/i  probare. 

7 1  Accufans  aliquem  majeflatis^ 
&  \emiplene  tantum  probans 

fubjicitw  tortura 
72  Sciens  traclatum  contra  Prin- 

cipem  ,  &>  non  revelans  puni- 
tur  foium  pcena  extraordinária. 

73  L.  quifquis  C.  a  d L.  Juliam 
majeftatis  eft  odiofa ,  &  non 
potejl  extendi. 

7  4  Quis  non  tenetur  rcvelare  tra- 
clatum ,  quando  ipfe  eft  cauja 

principalis  traclatus ,  licet  alio 
paclo  teneatur  obviare  delicio. 

75  Nenio  tenetur  fe  fubjicere  tor- 
mentis. 

76  Nono  tenetur  in  hoc  crimine 
ac enfare  Patrem  ,  Matrem , 
aut  filios. 

77  D.  Eduardus  in  omnem  ca- 
jum  ejfet  tutus  exemplo  jfeju 
Cfoijii.i 

78  Cbriftus  aufugit  in  montem 
quando  P.egnum  illi  fuit  obla- 

tam ?  ne  aliqtta  feditio  orire* 
tur  contra  Cefarem. 

79  Cajus  fimilis  Davidis. 
80  Cajus  Germanici. 
8 1  Scipionis. 
82  Ferdinandi  Aragonij. 
83  Reatas  circafugam  à  cárcere. 
84  Ad  probandum  crimen  majef- 

tatis non  dijpenfatur  circa  in- 
habilitatem  diclorum  ,  quid- 
quid  difpenfatur  circa  inhabi- 
li talem  per  fona. 

85-  Non  difpenjatur  quando  con- 
currunt  piares  inhabilitates. 

86  EpijloLe  D.  Eduardi  ad  Du- 
cem  de  Saxon. 

87  EpifloU  D.  Eduardi  ad  Pau- lum  Georxium. 

o  8     Depofiiioves  tefiium  in  offen- 
fivo  pro  D.  Eduardo. 
Xoiii.IV. 

89  Pcena  contra  fugientes  è  car- 
ceribus  non  habent  locum  in 

filo  conatu. 90  Euga  in  hoc  caju  neque  ope- 
ratur  ali  quod juditmm  adpro- 
banda  crimitia  ,  de  quibusfuit 
réus  conftitutus. 

91  Tria  poftrema  capita  reatus. 
92  Teftes    inhabiles    non   requi- 

runtur  ad  probanda  verba  in- 
juriosa contra  Principem. 

93  Nec  ad  probanda  inditia  cri- mivis. 

94  Non  difpenfatur  inhabilitas 
diclorum  in  tefíibus. 

95  Nec  plures  inhabilitates  per- 

fona. 96  Tc  fies  inhabiles  quando  ,  ad- 
mittuntur  non  tamen  probant , 

ut  teftes  integri ,  fed  uti  inha- biles. 

97  Quando  caput  eft  fufpeclum, 
fufpecli  funt  et  iam  milites. 

98  Locum  Tenens  Caflri  P.jfo- 
vis  Mediolani  erat  fujpeclus. 

99  Excluditur  prafumptio  ab  in- 
verifimili. 

100  Ad  infere?:  dam  ratificai  ic- 
nem  in  deliclis  per  verba  com- 
placentia  requiritur. 

10 1  Primo  quod  deli  cl  um  ftt  gef- 
tum  nomive  aut  mandato  pro- 
ferenlis  verba  complacenúa. 

102  Secundo  quod  aclus  ratifice- 
tur  tanquamgefitís  ejus  nomine. 

103  Et  iam  in  punclo  de  Crimine 
Majeftatis* 

104  Difpoftt.  in  L.  única  C.  Ji- 
quis  hnperatori  non  habet  lo- 

cum ftquis  maledixerit  Admi- 
niflris  Principis. 

105*  Príncipes  Prudentes  fpernunt 
malediclaetiam  contra  fe  ipfos. 

106  Difiinctio  in  hoc  pimÕio. 
107  Verba  notabilia  d.  L.  única. 

108  Quando  quis  maledicit  Prin- 
cipi  ex  levitate  ,  vel  infama  , 
contra  eum  non  inquiritur. 

Pppp  ii  Júris 
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JUris  Àllegationes  ad  deflfenfionem  D.  Eduardi  de  Portugal  de- 
tenti  in  Caítro  Jovis  hujuo  Civitatis  confcribere  juflus  ab  Am- 
plifllmis  Judicibus  à  Potentiflimo  Rege  noftro  delegatis  múnus 

libenter  fufcepi  fciens  fub  faeliciffimo  ejus  Império  omnibus  pa- 
tere  Juftitiíe  rores,  libentius  fum  profequutus  ,  dum  perleclis 
•diligentiífímè  proceííibus  in  hac  caufa  conftruótis  clariflimè  emcr- 
íit  D.  Eduardi  Innocentia  ,  quam  nunc  quoad  ííeri  potuit  in  re 
tam  gravi  breviter  propono  ,  eundem  fequutus  ordinem  ,  quem 
in  gravaminibus  excitatis  idem  Domini  Judices  dedere. 

Capita  reatus  hsec  funt. 
Que  aviendo  buelto  de  Alemania  a  Portugal  para  ajuHar 

fus  interefes  eftando  en  fu  Quinta ,  vino  a  el  el  Padre  Bartolo- 
me  Guerrero  de  la  Compartia  de  Jefus  ,  y  le  hablô  con  ciertas 
generalidades ,  diciendo  que  fu  perfona  era  muy  bien  vifta  en 
aquel  Reyno,  y  que  un  Cavallero  dei  appelido  deTello  leavia 
pedido  que  le  hablafle  ,  para  que  no  partieíTe  dei  Reyno  ,  iníl- 
nuando  machinas  de  la  Jufticia  de  fu  Caza  a  la  íucceíTion  dei 
Reyno  ,  y  le  refpondiò  que  no  le  tocava  ,  ni  queria  hechar  a 
perder  la  Cafa  de  fu  hermano  :  y  dicho  Tello  procuro  con  vio- 

lência verlo ,  y  el  no  le  quiíb  recivir  ,  y  el  dicho  Padre  Guer- 
rero le  advertiò  que  en  una  junta  avian  tratado  algunos  fidalgos 

Sebaftianiílas  de  detenerle  por  fuerça.  Por  las  quales  caufas  de- 
termino falir  luego  de  Portugal  embarcando-fe  fuera  de  tiempo 

para  paflar  en  Alemania.  Y  íiendo  efras  praticas,  y  tentativos 
tan  íbfpecbofos,  y  las  perfonas  mal  contentos  ,  y  Sebaílianiftas, 
como  confia  de  fu  dicho  ,  faltando  a  lo  que  conviene  a  fiel ,  y 
buen  VaíTallo  de  S.  M.  no  diò  parte  alguna  a  S.  M.  ni  a  fus 
Miniftros  ,  ni  dixo  nada  a  otra  perfona ,  pudiendo  refultar  dei- 
lo  el  remédio  ,  y  caíligo  dei  revelion  trazado ,  que  de  alli  a  po- 

ços anos  le  effetuô. 

2  Que  hallando-fe  en  Venetia  Francifco  Taquati  con  canti- 
dad  de  dineros  ,  procurando  por  diverfos  médios  facarle  de  la 
priíion  ,  embiò  a  Milan  a  Paulo  Gcorgio  que  avia  fervido  en 
Alemania  en  fu  Regimiento ,  y  Cafa,  con  cartas  para  el  trato 
de  facarle  de  priíion.  El  qual  Paulo  por  el  mes  de  Deciembre 
dei  arío  1642.  vino  defde  Bergamo  a  Milan,  y  alojo  en  la  Con- 
trada  larga  cn  cl  Mefon  de  la  Gata  defra  Ciudad ,  y  fe  dexô 
ver  de  Martin  Suer  fu  defpenfero  cn  la  plaza  dei  Caírillo,  y  en 
otros  lugares  dizicndo  que  le  avifaíTe  como  havia  venido  ,  y  alo- 
xava  a  la  Gata  :  y  el  dicho  Martin  de  fu  ordcn  fuè  a  bufcarle 
algunas  vezes ,  y  le  trajo  dos  cartas  cerradas  que  tratava n  djllo, 
las  quales  reciviò  encargando  ai  dicho  Martin  que  no  hablafle  pa- 
labra  con  nadic :  y  íiendo  próprio  de  los  culpados  huyr  la  Juf- 

ticia ,  ha  admitido  los  tratados  de  violar  la  priíion  ,  y  falirfe 
defte  Caírillo. 

3  Que  aviendo  Juan  de  Bcrganza  fu  hermano  levantado-fe 
con  cl  Reyno  de  Portugal  contra  la  fe,  y  lealdad  debida  ai  Rcy 
D.  Phelippe  Quarto  N.  S.  que  N.  S.  guarde ,  fu  natural ,  y  ver- 

dadero 
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dadcro  Senor  ,  incurriendo  por  ello  en  cl  delido  de  rebelion  , 

y  de  lefa  raageifcad  ,  in  primo  Capite  ,  como  er,  notório ,  y  cl  ía- 
via  ;  en  el  principio  dei  mes  de  Noviembre  una  noche  vigilia  de 
San  Carlos  dei  ano  paliado  1644.  en  efte  Caftillo  en  la  roqueta 
v  lugar  de  fu  prilion  ,  hablando  con  fus  criados  brindo  a  la  ia- 
íud  dei  Rey  D.  Juan  el  Quarto  por  la  gracia  de  Dios  íu  her- 
mano ,  y  deípues  a  la  íalud  de  la  Reyna  fu  hermana. 

4  Que   en  el  mefino  lugar  y  ano  una  ma  nana  haviendole  di- 
cho  el  Teniente  dei  Caftillo  deita  Plaza  Juan  Gil  de  Evia  ,  que 

muda(Te  de  ConfeíTor ,  y  que  elegielle  perfona  íubdita  de  la  Ma- 
geftad  dei  Rey  Nueítro  Senor  ,  que  Dios  guarde ,  y  que  no 
fueiTe  de  la  Compania  de  los  Padres  Jefuitas,  y  que  fe  havia  de 
mudar  de  tiempo  en  tíempo ,  deípues  de  haver  eftado  fufpenfo  , 
y  hecho  demonílraciones  de  fentimiento  dixo  entre  otras  colas , 
que  eitos  trabajos  ,  y  otros  mayores  tenian  de  confuelo  Ja  caufa 
porque  los  padecia  ,  que  era  por  el  Rey  fu  hermano  ,  por  fu  Ga- 

fa ,  y  pátria  ;  y  que  íl  tubieíle  diez  mil  vidas  ,  las  pondria  de 
buena  gana  por  tales  caufas  ,  y  que  fino  ten íamos  otras  armas  con 
que  hazer  guerra  ai  Rey  fu  hermano  ,  lo  dava  por  bien  emplea- 
do  :  y  que  avia  fervido  ai  Emperador ;  que  quiíiera  mas  haver 
fervido  ai  Gran  Turco. 

5"  Que  el  mefmo  dia  ,   mes  ,  y  ano  en  el  dicho  lugar  a  mé- 
dio dia  comiendo  quando  quifo  beber ,  teniendo  Ia  copa  en  la 

mano  dixo  a  la  falud  dei  Rey  mi  Senor,  y  mi  hermano,  y  a  que 
crepen  todos  fus  enimigos ;  ufando  efta ,  o  femejante  palabra  Ita- 

liana :  como  y  en  la  forma  mas  cumplida ,  que  confta  en  el  pro- 
cefTo  en  ello  fabricado. 

Hic  autem  antequam  ad  ulteriora  procedamus ,  praemi tenda 
eít  nullitas  hujus  Judicii ,  íive  attendamus  proceíTum  primo  loco 
conftrudlum  à  D.  Senatore  Árias  ,  íive  informationes  per  DD. 
Delegatos  poftremo  loco  aífumptas  ,  quae  primum  gravaminum 
caput  notiílimè  concernunt. 

Nullitas  emergit  ex  defeélu  Jurifdic^ionis ,  quam  Dd.  deíe- 
gati  tanquam  laici  in  perfonam   Eccleíiaíricam  exercere  non  pof- 

6  funt  ,  &  confequenter  in  D.  Eduardum  Militem  profeíTum  ,  & 
Commeudatarium   S.   Marise  de  Mureiras  S.  Marias  de  Lacu  ,  ac 

7  Divi  Jacobi  de  Monferas  Ordinis  Jefu  Chrifti  in  Lufitania  ereeli 
a  Dioniíio  Luíitanorum  Rege ,  ut  teftatur  Borell.  de  Regis  Ca- 
thol.  pr?eítant  cap.  74.  n.   46. 

Cum   autem   hi  equites  fint  vere,  &  propriè   religioíi  ,  ut 
8  poft  alios  innumeros  probat  Motta  de  Ordine  Divi  Jacobi  lib. 

2.  §.  29.  ubi  refert  ̂ 9.  DD.  ita  fentientes  latiífimè  Spcrell.  de- 
cif.  2.  per  totum  ,  &  max.  num.  48.  &  feq.  ubi  rem  ad  partes 
examinat ,  &  religiofos  eíle  refolvit.  Quibus  addo  Amaiam  ad  L. 

ultimam  C.  de  incolis  lib.  10.  num.  15*.  cum  Revnofo  ,  acNer- 
bona  ab  eo  relatis  Aníàld.  conf.  78.  num.  45*.  Merenda  cont.Ju- 
rif.  lib.  14.  cap.  49.  num.  2.  ̂ erf.  Cum  ctiam  vere  rcligioíi  , 
6c  num.  9.  Faber  in  C.  lib.  6.  tit.  22.  deff.  33.  num.  2.  in  alle- 

gatis , 
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gatis ,  Fcrentill.  ad  Buraf.  decif.  2.  Guazinus  defenf.  20.  n.  16. 
Pereira  plenè  decif.  58.  ubi  de  militibus  Chrifti  in  Portugália, 
&  de  eiídem  Sperell.  d.  decif.  2.  n.  120.  Barbofa  de  orF.  &  po- 
teftate  Epifcopi  p.  2.  allegat.  12.  n.  46.  &  in  traclatu  Júris  Ec- 
clefiaftici  lib.  p.  tit.  de  Privilegijs  Clericorum  cap.  39.  §.  2.  n. 
46.  Carleval.  de  Judiais  lib.  p.  tit.  p.  difput.  2.  quacft.  6.  fec. 
3.  fub  num.  416.  Apcllillator  ad  Bulias  circa  ordinem  Calatra- 
va.  ad  Buliam  Innocentij  pag.  mihi  21.  ibi  in  margine  en  eito 
fe  prueva  que  eira  es  verdadera  religion  ,  &  in  fummario  Privi- 
legiorum  ejufdem  Religionis  pag.  mihi  278.  ibi  lo  primero  que 
la  orden  y  Cavalleria  de  Calatrava  es  verdadera  religion  P.  Chri- 
foftomus  Henriquez  in  collecla  regulas ,  &  conftitutionum  Cifter- 
cienfium  in  Summa  Privilegiorum  Equitum  Calatravse  p.  2.  foi. 
mihi  498.  in  princip.  &  dixit  ordo  S.  Jacobi  in  Comitijs  habitis 
prima  Decembris  1^73.  ut  in  precibus  per  eundem  ordinem  S.  M. 
porrc&is  ,  quas  habemus  inter  regulas  Divi  Jacobi  pag.  mihi 
192.  in  conventione  quse  incipit  el  capitulo  de  la  orden  de  S. 
Jago  en  nombre  de  elia  dije  que  las  Jufticias  feglares  ,  &  refol- 
vit  Rota  decif.  623.  num.  2.  in  tom.  3.  quartas  partis  recentio- 
rum  ,  &  declara vit  Paulus  tertius  Papa  in  ejus  Bulia  qua:  eft  im- 
preífa  in  eodem  libro  ordinis  Calatravíe  foi.  27.  ibi  en  conferva- 
cion  de  todas  las  perfonas  religiofas. 

Nam  &  fi  eas  non  fervent  regulas ,  quse  funt  alijs  Religio- 
nibus  communes  ,  miíitant  tamen  pro  Chriftiana  Republica ,  quod 
eít  fecundum  eorum  inítitutiones  ex  praefcript.  Pontificum  ,  qui 
illorum  ordines  confirmarunt  Anfald.  conf.  31.  num.  39.  &  40. 
Otero  qu^ft.  to.  num.  4.  p.  p. 

10  Hinc  íit  ut  gaudeant  Privilegio  fori ,  nec  poíTint  à  Laicis 
Judicibus  ad  eorum  Tribunal  revocari  Sperell.  d.  decif.  2.  num. 

97.  Maftril  decif.  290.  n.  93.  Anfald.  conf.  38.  n.  25".  Carleval. 
d.  fecl.  3.  num.  418.  ubi  hanc  appellat  veriorem  fententiam  Pe- 

reira d.  deáf.  58.  per  totum  Barbofa  d.  tit.  de  Privileg.  Cleri- 
corum cap.  39.  §.  2.  num.  47.  Philippus  Bergomas  in  Supple- 

mento  Chronicorum  lib.  13.  ad  annum  1323.  in  verbo  ordinem 
Sylvefter  Maurolicus  in  8.  religionum  lib.  3.  tit.  de  Cavaglieri 
de  Giesú  Chriíto  ,  &  habemus  in  Regulis  S.  Jacobi  tit.  21.  cap. 

5.  Sc  cap.  3.  ac  in  illis  Calatrava;  tit.  15.  cap.  5'.  &  noviííimè 
refolvit  P.  Jo.  Petrus  Crefcentius  in  fuo  inítituto  monaftico ,  feu 

Romano  Prídidio  lib.  p.  pag.  3.  tit.  delle  lacre  militie  Cavale- 
refche  in  obfervationibus  num.   10. 

I0  Maximò  quando  ordo  eft  à  Summo  Pontifice  approbatus  , 
&c.   Pereira  ibi.  num.  2.    In  cafu  autem  noftrrc  religionis  certum 

L  x  eft  eam  habere  coníirmationem  ,  ut  firmat  ibi  Pereira  ,  &  patet  ex 
Bulia  Jo.  22.  quam  habemus  apud  eundem  Patrem  Griíoftomum 
Henriquez  inHiíloiiaCiftcrcieníi  p.  2.  pag.  mihi  532.  per  totum. 

X2  (}ux  exemptiones  funt  conceíTx  ut  major  numeras  militum 
ad  dimicandum  pro  Ecclefa ,  &  Catholica  fide  contra  Turcas , 
&  Bárbaros  excitetur ,  Anfald.  conf.  31.  num.  67. 

Unde 
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13  Unde  cxcmptione  fori  gaudent  ctiam  quod  non  fint  pro- 
feíli  Spercll.  ibi  num.  130.  verf.  cont.  Novar.  de  elc6t.  íeu  va- 
riat.  fori  quxft.  64.  feéfc.  2.  n.  2.  ubi  de  Novicijs  Religioibrum 
Chrifti.  Late  Bárbofa  in  tra&atu  Júris  Ecclefiaftici  lib.  p.  tir. 
de  Privileg.  Clericorum  cap.  39.  num.  48.  &  de  off.  &  potefta- 
te  Epilcopi  parte  2.  allegat.  12.  num.  45*.  verf.  Amplia  proce- 
dere  ubi  quod  ita  fuit  judicatum  in  Senatu  Portugallias  Carle- 
val.  d.  fe&.  3.  n.  499.  &  442. 

14  Qux  immunitas  eo  ufque  procedit ,  ut  quando  conílat  ali- 
quem  militem  poena  mortis  pleclendum  ,  debeat  ille  prius  per 
Equites  ejufdem  ordinis  condemnari  ,  &  ab  ijfdem  degradari , 
antequam  Cúrias  faxulari  tradatur ,  tefte  Bovadilla  Polit.  lib.  2. 

cap.  19.  num.  25-. 
15-  Unde  Jo.  Caítellse  Rex  fecundus  illius  nominis  ,  petijt  à  S. 

P.  abfolutionem  ob  necem  Alvari  de  Luna  Magiílri  equitum  S. 
Jacobi.  Carleval.  d.  fent.  tertia  n.  430.  &  dixit  ipfe  ordo  S.  Ja- 
cobi  Potentiflimo  Regi  noftro  in  precibus  porreclis  in  Comi- 
tijs  ,  quae  habemus  in  regulis  S.  Jacobi  d.  cap.  quod  incipit  el 
Capitulo. 

16  Cumque  laici  ordinariam  Jurifdiclionem  exercere  nonpoffínt 
in  hofce  milites,  minus  poTunt  exercere  delegatam,  ut  habemus 
in  regulis  S.  Jacobi  tit.  21.  quia  in,  hac  parte  deficit  poteftas  ex 
parte  delegantis  ?  qui  laicus  delegare  non  poteft  contra  Eccieíl- 
afticum  :  &  deficit  capacitas  ex  parte  delegati  Pereira  d.  decif. 
58.  num.  8.  ubi  quod  ita  fuit  judicatum  ,  maxime  in  caiu  in  quo 
agitur  de  poena ,  qux  pecuniam  excedit ,  Sperell.  d.  decif.  2.  n. 
97.  verf.  ubi  inquiet  Farinac.  in  Prax.  Crim.  num.  4.  verf.  fu- 
blimata  ,  Addo   ego  in  cafu  noftro  quod  deficit  etiam  voluntas 

17  Delegantis ,  íi  verurh  eft  quod  credimus  in  prastenfa  delegatione 
nullam  fadam  fui  fe  mentionem  de  hoc  ordine  Jefu  Chrifti ,  nec 
quod  D.  Eduardus  eíTet  hujus  militise  profeífus  miles ,  &  Com- 
mendatarius ;  unde  arguimus  deíFechim  voluntatis  in  Rege  dele- 
gante ,  cui  íi  fuiíTbt  expofita  haec  qualitas  ,  nunquam  ipfe  laicos 
contra  Religiofum  delegaíTet. 

Quod  cum  in  omnibus  ordinibus  procedat,  tanto  magis  io- 
jg  cum  fibi  vendicat  in  Militibus  Jefu  Chrifti  Portugallise ,  quorum 

favore  ipfe  Rex  Portugallix  impetravit  à  Pontifice  exernptiònes, 
ac  privilegia  ,  eaque  demum  exprefsè  acceptavit ,  ut  habemus 

apud  dic~hun  P.  Chrifoftomum  Henriquez  d.  p.  2.  pag.  577.  Un- de quando  alias  Príncipes  laici  ( contra  veri  prsejuditium )  pof- 
fent  conqueri  de  Pontifice  eximente  laicum  a  Jurifdiclione  Re- 

gia ,  certe  conqueri  non  poteft  Rex  hoc  in  cafu  quando  ipíi  Re- 
ges privilegia  impetrarunt ,  &  approbarunt ,  ut  coníiderat  Perei- 

ra d.  decif.  $8.  num.  4.  &  magis  quia  huic  ordini  Militum  Jefu 
Chrifti  conceíTa:  fuere  omnes  exernptiònes  quas  competunt  mili- 

tibus Calatravx  ,  ut  habemus  in  d.  Bulia  Jo.  22.  num.  4.  Sc  ult. 
loco  per  Gregorium  XIII.  omnia  Privilegia  praefentia  ,  &  fu- 

tura ,   Jacobi  ,    Alcantarse  ,    &    Calatrava;    ut    teílatur    Çref- cent. 



6  y  2      Trovas  do  Liv.  VI.  da  Hiftorta  Çenealogtca 
cent.    loco  citato  tit.  de  Cavaglieri  di  Portugallo  fub  num.   16. 

19  Cui  privilegio  fori  renuntiare  milites  non  polTunt  Anfald. 
conf.  37.  num.  23.  Sperell.  d.  decif.  58.  num.  28.  verf.  Sed  ad- 
huc  obílat  Riccius  Collecl.  216.  verf.  Infero  íexto  Craííus  de 

effectibus  Cleric.  eftccTu  p.  num.  42.  Caball.  refol.  crim.  225-. 
num.  ió.  Sperell.  d.  decif.  2.  num.  117.  Carleva!.  d.  feér.  3.  n. 
452.  &  reíolvit  Rota  apud  Crefcent.  decif.  3.  de  foro  compe- 
tenti. 

20  Econtra  vero  poteft  Miles  fe  Judiei  laico  opponere  etiam 
per  cenfuras  ,  &  mhibitiones.  Pereira  ibi  num.  16.  Etíi  Judex 
Eccleíiafticus  procedat  contra  laicum  fe  ingerentem  in  cauíis  ho- 
rum  militum  ,  non  facit  violentiam  Sperell.  d.  decif.  2. 

2i  CLU£e  immunitas  à  foro  laicorum  confirmata  fuit  per  plures 
decifiones  eorum  íavore  ,  de  quibus  teftatur  Cevall.  in  cognitio- 
nem  per  viam  violentise  part.  2.  quaeíK  149.  num.  20.  &  reíol- 

vit Sacra  Congregado  immunitatis  Eccleíiaílica:  in  puncto  de 
equitibus  Chriíti  in  una  AÍTiffienfi  ,  de  menfe  Decembris  anno 
1627.  &  alia  25.  Septembris  1627.  qua  mandavit  equitem  debe- 
re  remitti  ad  Judicem  Eccleíiaíticum  íimul  cum  proceííu  ,  quam- 
vis  nulío;  funt  verba  qua:  habemus  in  ipfo  decreto:  de  quo  me- 
minit  Sperell.  d.  decif.  fec.  fub  num.  120.  Barbofa  d.  cap.  39.  §. 
2.  num.  47. 

22  Confirmátur  ha:c  exemptio  à  foro  laicorum  ex  indulto  con- 
ceíTo  per  Summum  Pontificem  PotentiíTmo  Regi  noftro  circa 
formam  procedendi  in  cauíis  horum  militum  :  quod  quamvis  fue- 
rit  fpeciale  indultum  ,  &  favorabile  ipfi  Regi ,  ut  inquit  Sperell. 

d.  decif.  2.  num.  125'.  verf.  Caeterum  ;  fuit  tamen  cum  cond. 
quod  cognitio  fpecfcaret  ad  Confilium  ordinum  ,  quod  conftat  ex 
nulitibus  religioíis  eorundem  ordinum  2.  quod  in  2.  Inftantia 
caufae  devolverentur  ad  quatuor  Confiliarios  ordinum ,  &  quatuor 
Coníilij  Regalis ,  qui  tamen  ,  &  ipíi  eífent  milites  ordinum  ,  ut 
ex  ediclo  quod  habemus  apud  Maftrill.  decif.  290. 

Hincquc  magis  probatur  quod  fupra  dicebamus  ,  non  poíTe 
Regem  etiam  tamquam  magnum  magiltrum  deíegare  laicum  con- 

tra aliquem  equitem  ,  quando  &  Confiliarij  Coníilij  Regalis  tunc 
folum  poílunt  cognofeere  ,  quando ,  &  ipíi  fínt  equites. 

Confirmátur  denique  ex  traditis  per  Laream  allegat.  64.  à 
num.  p.  ad  num.  8.  cujus  aucloritatem  libentius  producimus  quia 
etiam  ex  Fifci  fundam entis  noftram  fententiam  confirmamus. 

Neque  tamen  pavemus  argumenta  quibus  in  ejus  cafu  con- trarium  tuetur. 

Quia  quoad  primum  ,  tertium  ,  &  quartum  ,  quintum  ,  & 
fextum  fundam  en  tu  in  3  quidquid  fit  de  illorum  veritate  ,  cáíiu 
noílro  non  deferviunt ,  quia  agitur  ibi  de  milite  delinquente  in 
ofírcio  ,  de  quo  nihil  ad  nos,  quoad  fecundum  de  quo  num.  II. 

illud  eft  quod  fupra  dicebamus,  quando  de!ic~tum  ,  pro  quo  lai- cus  cognofeit  ,  non  excedit  poenam  pecuniariam  ,  quod  longe 
eft  à  cafu  de  quo  agimus. 

Quoad 
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Quoad  fcptimum  ,  in  quo  dicit  fervari  illam  concordiam, 

tempore  Comi  tis  de  Oibrno  faclam ,  refpondemus  cum  annota- 
tis  num.  27.  &  ex  Carleval.  infra  num.  28.  ex  quibus  patet  an 
illa  concórdia  fervetur. 

Quoad  oclavum  jam  probavimus  fupra  n.  18.  exprefle  fuif- 
fe  acceptatas  per  Dioiíifium  Regem  Portugália  bulias ,  ac  pri- 

vilegia conceda  ràvore  equitum  Chrifti. 
Quoad  nonum  probavimus  ex  Pereira ,  Barbofa  ,  ac  alijs 

privilegia  ordinis  Chrifti  quoad  exemptionem  a  foro  fuifle  ac- 
ceptata  :  ultra  quod  hac  exemptio  non  confiftit  in  folis  privile- 
gijs  ,  fed  in  jure  eximente  Religiofos  à  laicorum  Jurifdiclione. 

Quoad  decimum  ,  quidquid  íit  de  illius  veritate ,  ceíTat 
quando  Rex  poteft  tanquam  Magnus  Magifter  punire ,  quidquid 
non  poffit  tanquam  Rex. 

Undecimum  cafui  noílro  non  adaptatur. 
Duodecimum  in  parte  noftram  confirmat  fententiam  ubi  fa- 

tetur  quod  omnes  Judices  delegati  in  ea  caufa ,  quin  &  ipfe  Ad- 
vocatus  Fifcalis  erat  miles  horum  ordinum.  In  alia  vero  parte 
in  qua  dicit  ex  Bulia  Leonis  Decimi  licere  Regi  procedere  con- 

tra hofce  milites,  attendenda  non  eft  ejus  traditio  ,  íive  quia  Bui- 
la  loquitur  folum  de  equitibus  Divi  Jacobi  ,  nec  ad  alios  ordi- 
nes  trahi  poteft  hoc  indultum  ,  five  quia  concedit  ibi  quidem 
Pontifex ,  quod  Rex ,  &  ejus  fucceíTores  poílint  milites  Divi  Ja- 

cobi punire ,  fed  non  quod  poílint  eorum  caufas  laico  dclegare , 
ut  patet  ex  ipfa  Bulia  Leonis. 

Neque   hic  obftat  quod  agatur  de  pretenfo  crimine  L.  M. 
Primo  enim  abíblutò  negamur  D.  Eduardum  reum  eíTe  de 

delicio  ícientias  non  revelatae ,  immo  potius  ex  dicendis  notória 
ejus  innocentia  apparebit. 

Secundo ,  quatenus  etiam  aliquid  noviíTet ,  &  non  rev^laf- 
fet ,  non  per  hoc  réus  de  hoc  crimine  poíTet  dici  ,  íum  ex  cla- 
ris  Júris  regulis  ,  tum  ex  preciíis  circunílantijs  qua;  in  ejus  caiu 
poílunt  confiderari ,  de  quibus  infra. 

23  Tertiò,  quia  cum  ex  fupra  firmatis  n.  8.  pateat  equitesMi- 
Jitise  Chrifti  eíle  vere  religiofos ,  intrat  indubitatum  Júris  axio- 

ma ,  quod  reiigioíl  non  committunt  crimen  L.  M.  quod  à  non 
fubdito  non  committitur ,  Clarus  in  §.  L.  M.  num.  3.  &  in  §. 
íin.  quaeft.  36.  num.  27.  Boííius  in  tit.  eod.  num.  06.  verf.  ego 
omnibus  Decian.  eod.  tit.  lib.  7.  cap.  8.  num.  6.  Farin.  eodem 
tractatu  quaeft.  112.  infpecl.  7.  num.  231.  &  qurcft.  8.  num.  30. 
verf.  fed  his  non  obftantibus. 

24  Et  in  p  11  neto  de  equite  dixit  Spercll.  decif.  21.  num  37. 
qui  licet  loquatur  de  equite  S.  Joannis ,  bene  tamen  ejus  doólri- 
na  cafui  noftro  adaptatur,  íive  quia  D. D.  omnes  fupra  receníiti 
quod  de  uno  ordine  de  alio  quoque  prédicant ,  íive  quia  ratio 
qua  ipfe  utitur  ,  ca  eft  de  non  fubdito;  quse  etiam  Militi  Chrifti 
ex  jam  dictis  adaptatur. 

25  Et   quatenus    etiam   citra   veri   praejuditium    admitteremus 
Tom.  IV.  Q^qq  ho.ee 
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hofce  milites  poíTe  committere  tale  crimen  ,  adhuc  eflet  contra 
eos  per  Judicem  Eccleíiafticum  procedendum  Decian.  in  ti t.  Lx- 
íx  Majeftatis  lib.  7.  cap.  38.  num.  ir.  Gigas  rub.  quis  de  crim. 
IxCx  majeftatis  cognofcere  pofiit  q.  p.  n.  12.  &  feq.  Bofíius  ibi 
num.  78.  ubi  quod  quidam  fenat.  Mediolani  hoc  fecit  in  maxi- 
mum  praejuditium  animas  fuae.  Farinac.  d.  quasft.  112.  num.  233. 
ubi  quod  hoc  eft  abfolutum ,  &  verilfimum,  &  quseft.  8.  num  31. 
ubi  refpondet  contrarijs. 

26  Et  quoad  Equites  Chrifti  optimè  faciunt  littene  S.  M.  apud 
Maftrilli  d.  decif.  290.  ubi  praefcribit  formam  cognofcendi  hafce 
caufas  per  coníiliarios  ordinum  ,  &  inquit ,  por  graves  que  íean 
los  cafos  ,  Carleval.  d.  fed:.  3.  n.  428.  ubi  quod  hoc  Privilegium 
fori  competit  in  cauíis  criniinalibus  quantumvis  gravibus ,  &  at- 
trocibus  ,  &  quod  hoc  eft  comprobatum  tot  ordinationibus  fupre- 
mi  Senatus  Regij  ,  ut  obftinationi ,  &  inflexibili  pertinatiae  pof- 

iit tribui  de  hac  veritate  difputare :  &  melius  probatur  ex  anno- 
27  tatis  per  Bobadill.  Politic.  cap.  19.  lib.  2.  num.  12.  ubi  quod 

cum  fuiíTet  declaratum  ,  ./Equites  S.  Jacobi  remittendos  ad  fuos 
Judices  in  omnibus  cauíis,  prasterquam  in  quibufdam  exceptis, 
ac  fígnanter  in  illo  perduellionis ,  Equites  ab  hac  declaratione 
appellarunt ,  qui  de  dire£lo  veniret  contra  ciaram  exemptionem 
à  foro  laicorum  in  quocumque  caiu  ,  etiam  alias  excepto  ,  unde 
illa  amplius  ferva  ta  non  fuit ,  de  qua  etiam  meminit  Sperell.  d. 

decif.  2.  fub  num.  125'. 
28  Et  melius  Carleval.  videndus  dicl.  fe£t.  3.  num.  434.  ubi 

quod  cum  quidam  Àlcaldus  Granateníis  Cancellaria:  proceíiíTet 
tanquam  delegatus  contra  Equitem  Calatrava:  ,  eumque  capite 
muldtaíTet  ob  confeífíonem  in  Judicio  quamvis  incompetente 
emanatam  ,  forte  inquit  Carleval.  quia  crimen  erat  ex  exceptis 
in    prae^iéla  declaratione ,  heredes  Equitis  obtinuerunt  Alcaldum 
Sui  médio  tempore  factus  erat  Granateníis  Praitorij  Auditor  ,  ad 
Lornanam  Curiam  avocari  ad  caufam  dicendam  ,  eumque  is  con- 

queílus  fuiíTet  de  violentia  Romana:  Cúria:  coram  fupremis  Tri- 
bunalibus  Regijs  ,  declaratum  ab  ijs  fuit  nullam  fubeíTè  violen- 
tiam ;  unde  demum  ad  ulteriora  proceflit  Romana  Cúria  ,  &  lata 
contra  eum  fuit  fententia  anatematis ,  effixa:que  in  publicis  pla- 
theis  cédula:  unde  varijs,  &  gravi  fornis  moleítijs  agi  ta  tu  s  ,  qua- 
rnm  fe  teftem  dicit  Carleval.  deceífit  infelix  ,  ejufque  mortisvin- 
dicem  Deum  agnovit ,  &  praedicat  Carleval.  ibi  Altííílmus  enim 
eft  patiens  redditor. 

29  Denique    in  punchialibus  terminis    habemus   in    crdinibus 
Calâtravae  ,  quorum  privilcgijs  ,  ut  dicebam  ,  gaudet  crdo  mili- 
tum  Chrifti  ex  Bulia  Jo.  22.  habemus  inquam  in  tit.  15.  de  la 

Jurifdicion  ,  in  Cap.  f.  quod  ipíi  funt  irnmunes  ab  omni  laico- 
rum Jurifdiclione  ,  &  in  Cap.  6.  prreferibit  formam  quam  Ma- 

gifler  cum  ali js  Cônfiliarijs  religionis  pròcedere  debet  centra  equi- 
tem etiam  in  cafu  excepto  fi  fueííe  notoriamente  DESTRUIDOR, 

CONSPIRADOR  .  o  REBELDE  ,  quod  etiam  habcimis  era- h 



da  Cafa  T^eal  Tortuguvça.  6yç 

fi  per  príEcifa  verba  inter  Regulas  Alcant.  tit.  trig.  p.  cap.  6. 
ad  médium. 

OQ  Diximus  fupra  num.   IJ.  ex  Carleval.  ac  tefte  totó  cap.  S. 
Jacobi  Joannem  Secundum  Caftella  Regem  jufto  fcrupulo  agita- 
tum  à  S.  P.  petijlfe  abíblutionem  ob  necem  Alvari  de  Luna 
Equitis  Ordinis  S.  Jacobi ,  at  iíle  damnatus  fuerat  tanquam  réus 
majeftatis  ,  fi  credimus  Marianse  ,  de  reb.  Hifpanicis  lib.  22.  cap. 
13.  ibi  dati  Judices  Majeftatis  damnarunt. 

-,x  Perdueílionis  réus  erat  Jo.  Sotomajor  Alcantarse  Magifter, 
ut  habemus  apud  Marianam  rerum  hifpanicarum  lib.  21.  cap.  13. 
pag.  mihi  253.  n.  30.  ubi  conftabat  cum  Aragonijs  fratribus 
fentire  ;  qui  Aragonij  fratres  quoties  contra  Regem  Caftellae  con- 
juraverint  habemus  millies  apud  eundem  Marianam  loco  citato  : 
At  non  eft  auíus  Rex  contra  hunc  Magiftrum  reum  licet  majef- 
tatis  procedere  ,  fed  ab  eorum  militibus  deponi  curavit ,  ut  ha- 

bemus apud  eundem  Marianam  d.  lib.  21.  cap.  4.  pag.  mihi  257. 
ibi  Rege  enim  annitente  Alcântara  Militibus  in  Comitia  conve- 
nientibus  Jo.  Sottomajor  de  multis  criminibus  poílulatus  atque 
gradu  motus ,  &c. 

22  Gomez  de  Cazeres  ,  y  folis  Alcântara?  itidem  Magifter  con- 
tra Regem  Caftella  pugnavit  pro  Infante  Alfonfo  ejusfratre, 

qui  fe  Regem  Caftellae  dicebat ,  &  tamen  ab  ejiis  ordine  fuit  de- 
poíitus  ,  non  a  Rege  ,  quidquid  Rege  ejus  depof  tionem  foven- 
te ,  ut  habemus  in  lib.  Òrdinum  Religionis  Alcântara:  in  tit.  de 
Maeftres  de  la  orden  in  cap.  de  Magiftro  35. 

,5  Garzias  Lúpus  Calatrava  Magifter  lege  majeftatis  poftulat; 
abijt  in  Aragoniam  ,  abfens  damnatus  fuit  agente  Caftella  Rege, 
tefte  Mariana  lib.  16.  cap.  14.  in  princip.  ubi  advertere  licet 
quod  non  à  Rege  Caftellse  fuit  damnat.  fed  Rege  Caftella  agen- 

te, &  tamen  majeftatis  lege  poftulabatur,  &  paulo  infra  fubjun- 
git  Mariana  ,  Ciftercienfes  Abbates ,  quibus  in  eufti  ordinem  in- 
cniirendi  veteri  inftituto  poteftas  data  erat ,  novi  Magiítri  ele- 
cHonem  ratam  habuerunt. 

Denique  tranfeamus  femel  etiam  ad  hoftium  caftra  non  tan- 
quam transfugx  fed  veluti  exploratores ,  ut  dicebat  Séneca  Epif- 

■24  tola  2.  ad  médium  ,  novifíimò  in  PortugaUia  cum  contra  Joan- 
nem Bragantia  Ducem  ,  qui  Regnum  illud  oceupavit ,  quidam 

confpiralicnt ,  quidquid  Joannes  contra  illos  procedi  juíliílet  tan- 
quam contra  reos  Lefse  Majeftatis,  attamen  Francifcus  de  Luce- 

na Milcs  Ordinis  Chrifti  ftatim  cap  tus  ad  fuos  milites  fuit  remil- 
fus  :  à  quibus  caufa  coguita  damnatus  exutus  equeftri  religionis 
habitu  ,  ac  traditus  fuit  ikculari  cúria ;  à  qua  d  em  um  capite  fuit 
mulclatus,  ut  teftatur  Joannes  Baptifta  Biragus  in  hiftoria  Lufi- 
tana  noviíTime  adita  lib.  8.  §.  alli  nove  di  Genaro  pagina  mihi 
600.  ad  médium  qui  licet  ptflimus  íit  hiftoriographus  ,  nec  aliam 
lucem  ,  quam  flammarum  turpia  illa  ícripta  mereantur ,  necelle 
tamen  hoc  in  cafu  duxi  ,  tila  percurrere  ea  lege,  quam  Divus 
Hyeronimus  felecl.  epiílolarum  lib.  p.  epift.  44.  praferibit  in 

Tom.  IV.  Qflqq  "  ^. 
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lib.  Originis  ibi  Ego  Originem  propter  eruditionem  interdum 
fie  legendum  arbitror  ,  quomodo  Tertulianum ,  Novatum  ,  Arno- 
bium  ,  Appolinarium  ,  &  nonnullos  eccleíiafticos  icriptores ,  Gra- 

cos pariter ,  &  Latinos  ,  ut  bona  eorum  eligamus  ,  vitemufque 
contraria,  juxta  Apoftolum  dicentem  ;  omnia  probare  ;  quod  bo- 
num  eíl  tenere. 

Quod  íi  notorius  eft  defeftus  Jurifdifrionis  in  proceífíbus 
per  DD.  Delegat.  conítrucl:.  major  infurgit  defe&us  in  conílru- 

c~Hs  per  folum  D.  Senatorem  Árias,  qui  nullam  omnino  ,  nec ordinariam  ,  nec  delegatam  habebat  jurifdictionem  ,  faltem  in  mi- 
litem religiofum. 

Hifce  fie  firmatis  ,  &  femper  falvis  ,  defeendamus  ad  íingu- 
lorum  capitum  difeuflionem. 

Et  quoad  primum  quoniam  totum  defumitur  ex  depofitio- 
ne  facla  per  D.  Eduardum  confideranda  figillatim  veniunt  ipfius 
verba  ,  ut  inde  pateat  quam  facili  negotio  tota  hsec  oppofitio difíblvatur. 

Subje£rus  primo  loco  examini  D.  Eduardus  die  27.  Junij 
1646.  poft  varias  Interrogationes. 

Perguntado  íi  en  el  levantam iento  tubo  parte  ,  o  diò  ayu- 
da  ,   favor  ,   o   confejo   ai   dicho  fu  hermano  ,  o  a  otra  períb- 
na. 

35  Refpondiò  ,  yo  no  lo  fupe ,  ni  lo  entendi ,  ni  lo  imagine, 
y   eito  es    tan   notório  ,  que  no  dudo  que  los  Miniílros  de  Su 
Mageíhd  lo  faven  muy  bien. 

Dicens  por  via  de  difeurfo ,  no  para  que  fe  eferiba ,  digo 
que  havienlo  ydo  de  Alemania  a  Portugal  el  aílo  de  6^y.  o  638. 
a  ajuftar  mis  interefes  ,  y  por  unas  encomiendas  que  havian  va- 

cado ,  eítando  en  una  Quinta  fuera  d^  Lisboa ,  vino  a  mj  el  Pa- 
dre Bartholome  Guerrero  jefuita  ,  viejo  de  fefenta  anos ,  y  me 

hablò  con  ciertas  generalidades ,  diciendo  ,  que  mi  períona  era 
muy  bien  vifta  en  aqucl  Rcyno  ,  y  que  un  Cavallero  ,  que  no  fe 
íi  fe  llama  Don  António  ,  o  Don  Juan  Tello ,  lc  havia  pedido 
que  me  hablaíle ,  para  que  no  partieíTe  dei  Reyno  ,  infinuando 
machjnas  de  la  Juíticia  de  my  Gafa  a  la  fucceílion  dei  Reyno. 
Yo  íe  refpondi ,  que  ni  me  tocava  ,  ni  lo  queria  ,  ni  queria  he- 
char  a  perder  la  Caía  de  mi  hermano ;  y  el  fraile  me  dijo  ,  yofe 
lo  he  dicho  aun  mucho  mas  amplamente  de  lo  que  fe  me  ha  en- 
cargado.  Y  efte  Cavallero  quilo  con  violência  verme,  y  yo  no 
le  quiíe  recivir ,  y  me  advertiò  cl  dicho  Fraile  ,  que  en  una  Jun- 

ta havian  tratado  de  detenerme  por  fuerza ,  porque  vo  fali  dos 
vezes  por  Lisboa  en  un  coche  de  íecreto  :  y  aun  que  lo  tube  por 
una  vanidad  ,  me  difguftò  tanto  ,  que  me  embarque  el  dia  de 
Saneia  Lúcia  con  maliíTimo  tiempo  ,  que  fuè  fuerça  ellar  dos 
dias  en  el  puerto  ,  dentro  de  la  nave.  Y  de  todos  los  milagres 
que  dicen  los  Portugucfes  ,  yo  no  creo  aya  ningtino  que  mas 
parezça  crfeclo  fobrenatural  ;  como  el  haver  reducido  a  mi  her- 
ananoj  por  haverlc  conozido  tan  ajeno  de  citas   parcialidades,  y 

Sefcaítianii- 
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Sebaftianiftas  ,  como  los  llaman  alia  ,  y  fin  embargo  mandaron 
los  dichos  Senores  ,  que  fe  efcrivijfle. 

Perguntado,  íi  de  eílo  ha  dado  parte  alguna  a  S.  M.  o  a 
fus  Miniftros. 

Refpondiò  ,  yo  no  le  dije  a  nadie  ,  porque  lo  tube  por 
vanidad  ,  y  por  platica  comun  qne  hablaban  de  eftos  Sebaftianif- 
tas ,  y  me  contente  con  bolver  las  efpaldas  a  Portugal ,  y  yrme 
a  Alemania  ,  con  animo  de  quedarme  alli. 

36  Sequenti  vero  die  qua:  fuit  28.  Junij  1646.  in  alio  exami- 
ne coram  ijfdem  DD.  Judicibus  inquit ,  porque  dije  por  via  de 

difcuríò  que  el  Padre  Guerrero  me  avia  hablado  algunas  palabras 
generales ,  fueron  de  la  catidad  que  dije  en  mj  dicho  ,  que  íuè 
decirme  :  eftando  ahora  para  veniros  a  vifitar  ,  me  fuè  a  buícar 
Don  Fulano  Tello  para  que  os  venieíTe  a  perfuadir  que  no  os 
fueíTedes  de  efte  Reyno  ,  pues  vos  Tolamente  podiades  hablar 
defenterefadamente  a  S.  M.  en  los  interefes  dei  y  pues  bueftro 
hermano  es  muy  Caftcllano  ,  diciendome  otras  cofas  femejantes 
eftas  a  fin  de  perfuadirme  que  no  me  fueiTe  de  Portugal.  Y  el 
mefmo  Padre  me  dijo :  eftos  fidalgos  fon  unos  locos ,  y  me  refi- 
riò  la  refpuefta  ,  que  les  havia  dado  ,  que  es  la  mefma  que  he 
dicho  de  que  no  me  tocaba  meterme  en  eftas  cofas,  ni  émbara- 
çarme  en  ellas ,  y  nunca  hice  Juicio  defto  para  cola  mala  ningu- 
na  ,  ni  quife  hablar  a  aquel  Cavallero  dei  apellido  de  Tello  : 
porque  Don  Francifco  de  Faro  me  dijo ,  que  no  hablaífe  a  na- 

die ,  ni  ai  dicho  Cavallero  ,  porque  era  Sebaftianifta  ,  y  que  ef- 
tos Sebaftianiftas  andaban  rebueltos  en  mil  impertinências. 
P.  Como  fi  no  hizo  concepto  ninguno  de  eftas  cofis , 

partiò  tan  a  prifa  de  Portugal ,  y  refpondiò  ai  Padre  Baitolome 
Guerrero ,  que  ni  le  tocava  ,  ni  io  queria ,  ni  queria  poner  a  íu 
hermano  en  embaraços? 

R.  Yo  dije  que  no  me  tocava  el  meterme  en  proteccio- 
nes  ,  ni  en  nada ,  ni  meter  a  mi  Cafa  en  cofa  ninguna  deftas. 

P.     Que  cofa  era  lo  que  temia  o  rezelava  en  efto. 
R.  El  que  fi  me  huviera  puefto  en  eftas  cofas,  me  tubie- 

ran  por  cabeça  de  mal  contentos  ,  cofa  de  que  eftava  muy  aje- 
no  delias  ,  y  yo  no  conocia  a  nadie. 

P.  Como  no  diò  quenta  deftos  mal  contentos  a  S.  M.  fu- 
puefto  que  podia  fufpcchar  que  dello  podia  refultar  inconveni- 
entes. 

R.  Ya  he  dicho  ,  y  bu^lvo  a  dezir  que  nunca  por  imagi- 
nacion  fofpeche  cofa  contra  el  fervido  de  S.  M.  fino  que  eftas 
parcialidades  eran  contra  Miaiftros,  y  entre  ellos  Diego  Xua- 
rez  y  los  demas  que  governai  an ,  y  cita  era  coía  tan  publica  ,  y 
notória  ,  que  no  podia  fer  menos  que  no  lo  fupieíícn  en  Ma- 

drid ,  como  en  Portugal ;  y  fiempre  tube  por  cordura  el  bolver 
las  efpaldas ,  tanto  mas  que  todos  mis  interefes  eran  de  adelan- 
tarme  por  la  guerra. 

37  Kx  integro  contextu  hujus  depoíltionis  patet  nihil  aliud  cx- inde 
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inde  inferri  ,  niíl  quod  nobiles  quidam  Ulifípponenfes  eum  re- 
quirebant ,  ne  a  Luíitania  difcederet ,  ut  ipfe  libere  PotentiíTimo 
Regi  noftro  exponerct  gravamina  ,  quae  à  Regijs  Miniílris  íibi 
inferri  arbitrabantur.  Pues  vos  iolo  podiades  hablar  deíintere- 
fadamente  a  S.  M.  quodque  ipfe ,  nullo  publico  munere  teneba- 
tur  publicas  totius  Regni  querellas  S.  M.  exponere.  Refpondit, 
que  no  le  tocava  ,  ni  lo  queria ,  ni  queria  meterfe  en  proteclio- 
nes  ,  undc  maturato  per  aliquos  dies  difceílu  ,  à  Regno  rcceííit 
reddita  caufa :  Porque  íi  me  huvieíTe  puefto  en  eílas  ccfas ,  me 
tuvieran  por  cabeza  de  malcontentos  :  Nec  de  his  monuit  S.  M. 
porque  nunca  por  imaginacion  fofpeche  cola  centra  el  fervicio 
de  S.  M.  fino,  que  eíbs  parcialidades  eran  contra  Miniílros  en- 

tre eílos  Diego  Xuarez  ,  y  los  demas  que  governaban.  Unde 
clariílime  colligitur  ,  nullum  hic  confiderari  poííe  deli  cl  um ,  & 
longe  nos  abeíle  ab   illo  cafu  ,  qui  in  reatu  deferibitur. 

Et  quamvis  D.  Eduardus  in  primo  examine  lcquutus  fue- 
rit  per  verba  generalia  non  expreílà  caufa  ,  attamen  attendendum 
fimnl  eíl  ilhid  quod  fecundo  loco  ad  declarationem  prima:  narra- 
tionis  depoíuit.    Probatur. 

38  Primo  ,  quia  licet  reo  fuam  depofitionem  dedarare  Rimi- 
nald.  Jun.  conf.  88.  num.  41.  lib.  p.  Guazzinus  deiF.  32.  cap.  8. 
num.  8.  Bertazol.  conf.  54.  num.  3.  lib.  p.  Farin.  dicla  qua^ft. 
81.  num.  317.   ubi  etiam  quod  declaratio  fíat  ex  intervallo. 

39  lniiiio  non  folum  réus  ,  fed  ipfe  Judex  debet  femper  cape- 
re  illam  interpretationem  ,  per  quam  deliclum  excludatur.  GIo- 
là  in  c.  Cum  dilicl.  de  aceufat.  in  verbo  valeant  retorqueri  De- 
cius  conf.  189.  num.  13.  Farin.  q.  81.  num.  35-.  Scarlatinus  in- 

ter conf.  crim.  diverf.  conf.  112.  tom.  p.  n.  34.  Honded.  conf. 

108.  num.  45".  ubi  loquitur  de  crimine  \xCx  majeftatis,  de  quo 
crimine  non  íkpius  agebamus  ,  non  quia,  Dco  favente ,  veríe- 
mur  in  hoc  caiu  ,  fed  arguentes  à  fortiori ,  ut  pateat  eafdem  de- 
fenfiones  prodclle  etiam  quando  hoc  crimen  veniret  in  contro- 
verliam. 

Tanto  magis  quia  prima  illa  depofitio  fuit  extrajudicialis  ut 
infra    probabimus   11.         Sc  extrajudicialis  depofitio  revocari  po- 

40  tefí  ,  etiam  non  doílo  de  errore  ,  ut  magiítraliter  docet  Bald. 
in  L.  única  C.  de  confcííis  num.  44.  verf.  &  ideo  ibi  nec  habet 
probare  errorem  Roland.  conf.  31.  num.  17.  verf.  &  ideo  Ghe- 
rardus  fingulari  67.  num.  p.  verf.  unde  Marfil.  íingul.  3 10.  ibi 
nec  debebit  probare  errorem  Auguftinus  Lazzarinus  inter  conf. 
crim.  Farin.  conf.  25;.  num.  34.  Jafon  in  L.  Magiílratibus  ff.  de 
jurifdicl.  omnium  Judicum  num.  6. 

41  Etiam  quando  confeflio  in  feripturam  fuit  redacla  Gabriel. 
tit.  de  confcííis  concluf.  6.  num.  2.  Lazzarinus  d.  conf.  25. 
num.  25.. 

ímmo   revocata    tal  is  confeílio  omne  perimit  juditium  ,  ut 
42  fatentur  DD.  communiori  calculo  apud  Farin.  in  prax.  crimin. 

quacíl.  82.  num.  26.  à  qua  fententia  licet  recedat  ibi  Farin.  motus 

au&ori- 
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au&oritate  Gari ,  attamen  fundamenta  Clari  tolluntur  per  Ro- 
land.  conf.  98.  num.  22.  lib.  4.  Lazzarinum  conf.  25*.  num.  ^5. 
in  fine ,  &  negari  non  poteíl ,  quin  communiter  recepta  fit  hsec 
fententia  ,  quod  confeílio  extrajudicialis  revocata  omne^Judicium 
perimat. 

43  Quod  fí  potuit  revocari,  tanto  magis  potuit  declarari , 
ut  habemus  Glofam  in  d.  c.  Cum  dilecto  &  ibi  DD.  Foler  in 

praxi  criminal,  in  verbo  ,  &  fi  confitebuntur  num.  130.  Alciat. 

de  pra?fumpt.  prasfum.  35-.  num.   10. 
44  Tanto  magis  quia  hic  nullibi  conftabat  de  corpore  delicli , 

ut  infra  probabimus  num.  48.  unde  facilius  potuit  declarari.  Ho- 
ratius  Hirutus  inter  conf.  crim.  Farin.  d.  conf.  2c.  num.  26.  & 
magis    quia  Domino  Eduardo  non  fuit  delatum  íímpliciter  jura- 

45*  mentum  veritatis  dicendae ,  ut  infra  probabimus  num.  49.  verí. 
fecundo  haec  confeTio  ,  fed  folum  refpondendi  ab  interrogata  ; 

quo  cafu  confem*o  fuás  recipit  non  folum  declarationes ,  fed etiam  excufationem.  Unde  Abbas  in  c.  Cum  dilecli  de  accufat. 

inquit  num.  3.  nota  quod  confeflio  precedente  illo  juramento 
quod  folam ,  &  meram  dicet  veritatem  ,  non  recipit  excufatio- 
nes  ;  fed  confeíTio  fa^la  fub  fecunda  forma  juramenti ,  quod  reí- 
pondebit  ad  interrogata  recipit  excufationes  :  qua  tamen  confef- 
íionem  non  perimunt  ,  fed  exponunt  Butius ,  ibi  n.  8.  inquit 
nota  ,  quod  confeílio  jurata  poteíl  excufari ,  quando  juramentam 
dirigitur  ad  refpondendum  tantum  ad  interrogata  Felin.  ibi  num. 
3.  inquit  in  fine  quod  hoc  caiu  quis  non  venit  contra  confeíTio- 
nem  ,  fed  vult  dare  illum  intelleclurn ,  quem  habuit  in  coníi- 
tendo. 

46  Neque  vero  huic  germano  intellectui  totius  depoíitionis 
repugnare  poílunt  ea  verba  ,  iníinuando  machinas  de  la  Jufticia 
de  mi  Cafa  a  la  fucceííion  dei  Reyno.  Primo  enim  D.  Eduar- 
dus  facrofanfte  jurat  nulíum  ex  ijs  verbis  à  íe  fuiífe  di&atum  , 
fe<l  quod  omnia  único  contextu  ,  farniliariter ,  &  pro  diícuríu 
DD.  Judicibus  narravit ,  quodque  cum  poítea  fui(Tent  reafumpta? 
&  dilata  ,  irepíere  ea  verba ,  nec  ipfe  alias  judiciofum  ignaras 
advertit ,  quid  ea  poíTunt  imnortare  :  ficque  eadem  imprudentia  , 
qua  permifit  ea  fcribi ,  inducíus  quoquc  imprudens  fuit  ad  fcrip- 
tis  fubfcribendum.  Nunc  autem  enixc  implorai  integerrimorum 
DD.  JuJicum  fidem  ,  eoíque  deprecatur  curent  reminifci  an  ca 
verba  dicla  fuerint,  aut  per  injuriam  diclata. 

47  Neque  multum  diíferendum  cít  fnbfcriptioni  ex  firmatis  fu- 
pra  num.  Angelo  in  L.  íi  ità  ftipulat  §.  Crifogonus  ff.  de  verb. 
obligat.  num.  2.  quia  hic  non  probatur  quod  priufquam  D. 
Eduardus  fubfcripferit  ,  eidem  Fuerit  leclum  illud  quod  erat 
fcriptum. 

Minus  obítant  fecundo  iila  verba  ,  que  no  queria  heçhar  a 
perder  la  Ca!a  de  fu  hermano,  cum  enim  omnes  nobilium  que- 
reilíe  contra  adminiítros  dirigebantur ,  imminens  fibi  Sc  fratri  tuo 
fericulnm  prarvidebat ,  íi  eonim  odiuni  in  íc  incitarct ,  qui  om- 

nia 
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nia  pro  libito  difponebant ;  unde  ablatum  múnus  recuíàvít,  ne 
inde  ejus  frater  aliquod  damnum  pateretur. 

Minus  deniquc  obftant  illa  verba  ,  que  no  parezicffe  que  el 
era  Cabeza  de  malcontentos  ,  quia  hasc  magis  reni  declarant : 
cura  enim  nullo  publico  munere  ipíe  tencretur  totius  Regni 
querelas  perferre ,  certe  íl  privatus  homo  publicas  querelas  pro- 
poneret ,  viderctur  querere  fedicionis  principia  ,  unde  optime 
inquit ,  que  no  me  tocava  ,  ni  queria  metern  e  en  protecciones , 
y  que  no  parecieífe  que  era  Cabeza  de  malcontentos. 

Patet  ex  his  quam  longe  aberremus  ab  eo  delicio  de  quo 
réus  D.  Eduardus  fuit  conftitutus  :  Verum  quando  citra  veri  pra> 
juditium  folum  primam  depoíítionem  vellemus  attendere ,  adhuc 
nullum  poílet  in  ea  fundamentum  confiitui. 

In  quo  primum  confideranda  lunt  illa  verba  ,  dije  por  dif- 
curfo  fm  que  fe  eícriba  ,  ex  quibus  patet  quod  ipíe  dixit  qui- 
dem  ,  fed  non  in  figura  Judicij  ,  non  judicialiter ,  fed  por  dif- 
curíb  :  Quando  autem  aliquid  dicitur  coram  Notário  ac  coram 
ipíb  Júdice,  fed  non  in  figura  Juditij  tunc  non  dicitur  Judicia- 

48  lis  ,  fed  extrajudiciais  depoíitio  ,  &  confeííio  :  ita  Glofa  in  L. 
habemus  in  verbo  aliud  Judicium  ibi  vel  íi  fuit  fa£ta  coram  Jú- 

dice, icà  non  in  figura  Judicij  C.  de  liberali  caufa ,  Diaz  inter 
regulas  Júris  diverf.  íitt.  C.  regula  ii^.  in  principio,  elegan- 
ter  Bald.  in  L.  icTus  fuítium  num.  4.  verf.  tertio  nota  ff.  de  his 
qui  notantur  infâmia  Bertazolius  inter  conf.  crim.  diverf.  conf. 
342.  num.  3.  lib.  2.  Farin.  in  praxi  Criminal,  quasft.  81.  num. 
50.  Boílius  in  tit.  de  confeffis  n.  47.  Clarus  §.  fin.  quarff.  21. 
num.  35^.  verf.  fed  hic  cadit  alia  quadlio  Cariar  Lucianus  inter 
coníil.  Farin.  conf.  25.  num.  44. 

49  Contem*  o  autem  extrajudicialis  coram  Júdice  facla  ,  fed 
non  in  figura  Judicij  ,  folum  indicium  operatur,  Glofa  in  L.  ca- 

pite quinto  in  verbo  accufati  verf.  tu  dic.  ff.  ad  L.  Julian.  de 
adulter.  quam  communiter  receptam  teítatur  Maríil.  íingul.  310. 
in  princip.  Clarus  in  §.  fin.  quarír.  21.  num.  31.  latiííime  Farin. 
quaríf.  82.  num.  p.  &  leq.  Guazinus  ad  deffenf.  reorum  deffenf. 
32.  cap.  33.  num.  p.  &  hoc  etiam  in  crimine  lefa;  majeflatis  Gi- 

gas de  crimine  leíx  majeflatis  tit.  quomodo  ,  &  per  quas  probe- 
tur  qua;ít.  p.  num.  16.  Decian.  in  traclratu  Criminal,  lib.  7.  tit. 
de  probat.  in  crimine  leias  majeftatis  cap.  45.  num.  27.  Quod  íi 
de  per  fe  hsec  confeííio  folum  inditium  faciebat ,  revocata ,  & 
declarata  omnc  perimit  inditium ,  ut  fupra  dicebamus  num. 

Secundo  ,  hax  confeííio  in  hac  parte  nullum  habet  Jura- 
mentum,  ncque  enim  D.  Eduardo  dclatum  fuit  juramentum  veri- 
tatis  dicendíe  fuper  tota  caufa  ,  fed  folum  refpondendi  veritatem 
?d  interrogata  ,  ut  patet  ex  illis  verbis  tomofe  juramento  à  D. 
Duarte  ,  &c.  Y  amoneftado  que  diga  la  verdad  de  lo  que  fe  le 
p erg im tare  ,  ubi  advertenda  funt  ea  verba ,  que  diga  la  verdad 
de  lo  que  fe  le  perguntara  quae  Juramentum  rcftringunt  folum 
ad  interrogata.  Cum  autem  in  hac  parte  depofucrit  D.  Eduar- dus 
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dus  non  intcrrogatus ,  utiquc  nullum  potuit  in  hac  depofitione 
coníiderari  Juramcntum  ;  &  quatenus  etiam  juramentum  fuiflet 
delatum  fupcr  tota  caufa ,  quando  ipfe  proteftatus  eft  ,  que  lo 
decia  por  dilcurib  ,  patct  nullum  hic  intervenifle  Juramentum  , 
quod  cadit  folum  in  ijs  quse  dicuntur  Judicialiter ,  non  in  ijs 
que  por  difcurfo  :  Quando  autem  hic  nullum  intervenit  juramen- 

tum ,  attendenda  non  eft  hsec  depofitio  ad  facien.  plenam  pro- 
bationem  ,  quia  in  confeílione  facla  in  Judicio  Criminal,  omni- 
no no  requiritur  Juramentum.  Felin.  in  d.  cap.  cum  dilecla  de  ac- 
cufat.  vol.  2.  verf.  de  quo  colige  duo  Anton.  de  Butrio  coní. 
21.  Mancin.  de  Confeflis  tit.  quando  confeflio  non  praejudicat 
cap.  7.  num.  15.  Maríilius  íingul.  327.  num.  11. 

5*  1  Tertiò  ,  non  debet  attendi  illa  confeflio  ,  quia  nullo  modo 
conftat  de  pratenfo  traclatu  aliunde  quam  per  confeffionem ;  & 
tamen  aliunde  quam  per  confeffionem  conftare  debet  de  corpore 
delicli  ,  ut  eft  textus  in  L.  p.  §.  item  illud  ff.  S.  C.  Syllan. 
quem  textum  omnes  allegare  inquit  Boífius  tit.  de  delicio  num. 
p.  Neque  enim  pro  expio rat is  judicijs  habetur  reorum  confeííio 
L.  p.  §.  Divus  Severus  ff.  de  quaeftionibus  Faber  in  C.  Jib.  6. 
tit.  2.  deff.  2.  n.  p.  etiam  in  crim.  leias  majeftatis  Gigas  de  tra- 

clatu quomodo  ,  &  per  quas  probetur  quseft.  p.  n.  5.  Mufcatell. 
in  prax.  criminal,  tit.  de  crim.  lefo  m.  n.  3.  &  4. 

52  Et  licet  diftinguant  DD.  apud  Clarum  §.  fín.  quadí.  5T.  11. 
11.  inter  delicia  ,  quse  in  folo  animo  confiftunt ,  &  ea  quse  in 
faclo  ,  &  primo  quidem  cafu  ,  puta  hrereíis  ,  dicant  íolam  confef- 
íionem  fufncere. 

Secundo  vero  cafu  in  ijs  quae  funt  facli  iterum  fub  didlis 
tit.  diftinguant ,  aut  fcilicet  relinquunt  poft  faclum  aliquod  vcfti- 
gium  ,  puta  incendij  ,  cadaveris  ,  aut  nullum  relinquunt ,  ut  in 
furto  ,  &  ílmilibus  ,  &  primo  quidem  cafu  omnino  conftare  de- 

bet per  veras  probationes  de  corpore  delicli.  Secundo  vero  fuf- 
ficiant  folse  conjecturas  ultra  rei  confeffionem.  Attamen  cafus 
noftcr  non  eft  de  ijs  quas  in  folo  animo  confiftunt  j  eft  enim 
facli  nimirum  traclatus  j  &  quatenus  dicatur  effe  ex  fecundo  ge- 
nere,  facli  nimirum  de  ijs  quse  nulla  poft  fe  relinquunt  veíligia; 
illud  tamen  etiam  patet  quod  in  hoc  cafu  ultra  confeftionem  nul- 
Jae  omnino  dantur  conjeclurae ,  quo  cafu  fola  confeflio  nihil  ope- 
ratur  ,  ut  firmat  ibi  Clarus  Farin.  quseft.  2.  num.  13.  Baiard.  ad 
Clarum  qua^ft.  $5.  num.  22.  Mafcard.  de  probat.  concluf.  829. 
n.  3.  Boífius  tit.  de  delicio  num.  19.  &  probandum  effe  aliunde 
hoc  crimen  ,  etiam  quando  poft  fe  nullum  relinquit  veftigium 
Mufcatell.  loco  citato  num.  14. 

53  Unde  bene  ad  probandum  traclatum  non  fufficere  confef- 
fionem Rei  ,  nifi  alias  urgeant  conjeclurae  ,  &  adminicula  voluit 

Grat.  conf.  91.   num.      vol.  2.  Guazzinus  deffenf.  4.  cap.  14.  n. 
54  p.  etiam  in  traclatu  contra  Principem  ,  ut  in  punclo  de  crimine 

lcfas  majeft.  Honded.  conf.  tc8.  n.  26.  &  29.  ubi  in  rinc  Coli- 
cilij  atteftatur  reum  fie  confcffum  ,  non  folum  de  feientia  tracla- 
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tus  ,  fed  de  participatione  occidendi  Principem  ,  quod  eft  crirrcn 
leia:  Majeftatis  in  primo  capite  ex  L.  quifquis  habita  leviílínia 
quasftione  fuifle  dimiílum  a  Delegato  Papas ;  quia  de  traclatu 
aliunde  quam  per  confeíTionem  non  conftabat. 

In  cafu  autem  noftro  íi  bene  advertamus  nullaz  omnino 

praeter  confeíTionem  urgent  conjecturas  ,  fed  nec  urgere  poíflint , 
quia  vere  nullus  hic  adfuit  tradtatus  ,  nec  confeíTio  hoc  dicit , 
ut  fupra  dicebamus  in  principio. 

55"  Et   quatenus  conjecluris  eífet  agendum  ,  ex  deberent  eíle 
multum  concludentes  :  quia  quamvis  agatur  de  crimine  graviífí- 
mo ,  quando  agitur  de  crimine  lefse  majeftatis ,  tamen  quia  gra- 
vior  ibi  poena  indicitur  ,  &  majus  fubeft  periculum  ,  cautius 
ibi  eft  agendum  ,  &  urgentiores  requiruntur  probationes  Gigas 
de  tracl.  tit.  quomodo  ,  &  per  quas  probetur  quaift.  29.  num.  3. 
Decian.  in  traélatu  criminal,  lib.  3.  cap.  45.  num.  p.  verf.  quo 

ego  ,  verum  puto  Decius  conf.  605.  num.  3. 

56  Quse  inditia  in  omnem  cafum  deberent  eíle  indubitata  Gua- 
zinus  d.  deíf.  4.  cap.  14.  num.  6. 

$y  Nec   fufficerent   niíi   ad  pocnam   extraordinariam   Gigas  d. 
quasft.  29.  num.  4.  Guazinus  ibi  num.  6.  verf.  item  intellige, 
&  DD.  qui  contrarium  fentiunt  loquuntur  in  condemnatione  con- 
tumaciali  ,  quando  réus  eft  extra  cárceres  :  at  quando  réus  eft  de- 

tentas ,  tunc  concludentes  requiruntur  probationes ,  ut  in  crimi- 
ne diftinguit  Farin.  conf.  100.  num.  4.  &  denique,  quando  etiam 

admiteremus  ,  ad  probandum  crimen  lefae  majeftatis  admitti  pro- 
bationes imperfectas  tamen  in  cafu  noílro ,  ih  quo  agimus  non 

de  probanda  fcientia  pleno ,  requiruntur  probationes  ,  ut  inquit 
58  Farin.  d.  conf.  100.  num.  41.  quia  privilegium  a  Lege  concef- 

fum  ,  ad  probandum  doliéhim  principale  non  prodeft ,  nec  po- 
teft  extendi  ad  probandam  delieli  feientiam  ,  ad  quod  faciunt 
notata  infra  num.  94.  &  feq. 

59  Quoties  autem  agatur  de  probando  corpore  delicli  per 
conjecturas  ,  videnda  ea  qua:  noviílimè  confcripíit  Elifeus  Dáza 
de  pugna  DD.  tom.  2.  in  tit.  de  corpore  delieli  num.  17.  ubi 
quod  cum  quidam  fuiílet  detentus ,  &  impiclus  de  homicídio 
ejufdem  ejus  inimici ,  qui  è  domo  difceííerat ,  &  nufquam  redie- 
rat .  aderant  teftes  deponentes  fe  vidiífe  cadáver  occifi  in  via  pu- 

blica ,  quod  expoft.  ab  occifore  alio  fuerat  afportatum ,  qmr  cer- 
tè  pluribus  plena  probatio ,  non  inditium  viderctur  :  attamen 
poft  decem  menfes ,  dum  agebatur  de  ferenda  fententia  contra  de- 
tentum  comparuit  is  qui  dicebatur  occifus ,  &:  nos  docuit  quam 
periculofum  fit ,  corpus  delicTti  indieijs  comprobare. 

60  Vcrum  demus  millies  ,  cifra  veri  tamen  prarjudicium  ,  pri- 
mum  illam  depofitionem  foi  um  eífe  attendendam ,  eamquc  e!íe 
judicialcm  juratam  ,  &  fubíiftere  non  obftantibus  ijs  omnibus 
qua:  jam  fucrunt  deducla.  Unde  ,  obfecro ,  ex  ca  deííunii  poteft 
ruce  confpiratio  ,  aut  tractatus  poteft  inferri ,  fi  confideramus , 
Ias  generalidades,  con  las  quales  hablò  cl  Padre  Guerrcro ,  que 

ftl 
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fu  pcrfona  era  muy  bien  vifta  en  aquel  Reyno ,  que  no  fe  par- 
tieíle  de  Portugal  fi  que  le  infinualTe  maquinas  dei  dereclio  de 
lu  Caía  a  la  fuecefíton  dei  Reyno.  Poterit  quidem  inde  inferri 
fe  immo  fediciofus  P.  Guerrerij  ad  D.  Eduardum ,  fed  nunquam 
traclatus  ,  aut  conjuratio.  Et  DD.  omnes  dicunt  puniri  vaílal- 
1um  qui  Domino  luo  non  revelaverit  tratafhim  ,  conjurationem, 
aut  confpirationem  contra  ejus  perfonam  aut  ftatum  ;  non  dicunt 
puniri  cum  qui  non  revelaverit  fermonem  etiam  feditiofum , 
quem  quis  proponere  ,  non  revellari ,  &  nunquam  inferri  inde 
poterat  trácia  tus ,  aut  conjurado,  &  confequenter  neque  poterat 
is  de  fcientia  réus  conítitui. 

Poífent  à  Fifco  opponi  illa  verba  que  en  una  Junta  de  Hi- 
dalgos  havian  tratado  de  detenerle  por  fuerça.  Verum  quando 
hic  detentionis  nullam  aliam  exponit  caufam  ,  aut  debemus  ad 
eam  referre ,  quam  habemus  in  proceíTu  toties  repetitam  :  Pues 
vos  folo  podiades  hablar  definterefadamente  a  Su  Mageftad  ,  vel 
faltem  cum  omnes  aclus  interpretari  debeant  in  meliorem  par- 

tem ,  ut  fupra  num.  debuit  quoque  D.  Eduardus  in  hanc  par- 
tem hofce  tradtatus  interpretari ,  &  confequenter  nulla  Lege  ad 

revelandum  tenebatur. 

61  Dcnique  hoc  unum  fufficeret  ad    completam  defenfionem , 
quod  quando  millies  D.  Eduardus  fcivilfet  verum  ,  &  proprium 
traclatum  ,  conjurationem,  aut  ílquid  pejus ,  quodque  hoc  non 
revelaífet ,  aut  reticuiílèt ,  cum  id  fuerit  fine  dolo ,  niliil  ei  po- 
teíl  imputa  ri. 

Quod  fuerit  fine  dolo  patet  ex  totó  proceíTu ,  &  prsefertim 
ante  faclum  ex  eo  quod  D.  Eduardus  tam  acriter  Fatrem  repre- 
hendit,  quod  cum  Nobilem  de  Tello  nunquam  videre  vokiit  li- 
cet  i lie  D.  Eduardum  vel  invitum  allcqui  tentallet ,  quod  tam 
citò»à  Lufitania  difceííit  etiam  tempore  navigationi  parum  idóneo 
ibi  me  embarque  luego ,  &  alibi ,  me  contente  con  bolver  las  ef- 
paldas  a  Portugal ,  &  paulo  infra  tuve  por  cordura  el  bolver  las 
efpaldas:  Quse  non  quidem  fecit ,  quia  aliquem  tracTatum  feiret , 
fed  rationibus  fupra  expreííis ,  ne  teneretur  publicas  querelas  per- 
ferre  latis  autem  demonftrant  quam  longe  abeífet  ipíe  à  dolo. 

Ex  poft  faclo  idem  convincitur  ex  eo  quod  tam  prompte 
feiens  ac  prudens  in  cárceres  fe  conjecit ,  cum  tam  facili  negotio 
poífet  fe  alio  conferre  ,  de  quo  videnda  tota  depofitio  D.  Aloy- 
fj  Pereira  examinati  in  oíFenfivo  ex  eo  quod  illud  totum  quod 
nos  de  hac  re  novimus  ex  ejus  depofitione,  defumpílmus  in  hanc 
quidem  habuimus  nemine  interrogante  aut  inquirente. 

Immo  fortius ,  hoc  totum  ipfe  depofuit  ad  probandam  pro- 
priam    innocentiam  ,   ut    patet   ibi   ex  ipfo  procedu  :  quse  omnia 
demonftrant  quam  ipfe  abelfet  a  dolo,  &  an  dolofe  reticuerit,& 
non  revelaverit. 

()Z  CeíTante   autem   dolo  ceifai  omnis  aclio  ,  in  hoc  prajíertim 
crimine  lefa.'  majeílatis  ,  quod  omnino  ,  &  abiblutc  dolum  requi- 

rit ,   textus  clarus  in  L.   p.  ff.  ad  L.  Juliam  Majeílatis  ibi' cu  jus 
Tom.  IV.  Rrrr  11  opera 
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opera  dolo  maio  ,  &c.  Unde  omnino  requiri  dolum  ,  nec  fine 
dolo  comitti  crimen  lefse  majeftatis  inferunt  Ciriac.  cont.  for.  c. 
106.  n.  37.  Gigas  de  crimine  lefae  Majeftatis  quasft.  67.  num.  p. 
rub.  p.  Farinac.  in  íimili  traclatu  quasft.  117.  §.  4.  n.  18.  Gra- 
mat.  conf.  31.  n.  29.  Honded.  conf.  100.  n.  29.  Cephal.  conf. 
j$ .  num.  7.  Decius  conf.  605.  fub  num.  3. 

63  Quod  in  tantum  eft  verum  ,  quod  neque  lata  culpa  fuffice- 
ret ,  fed  purus ,  &  verus  dolus  requiratur  in  hoc  crimine  Hon- 

ded. conf.  100.  num.  30.  Cephal.  conf.  75.  n.  14.  lib.  p.  Ruvi- 

mus  conf.  2.  n.  6.  lib.  5*. 
64  Immo  debet  ifte  dolus  omnino  per  Fifcum  probari ,  in  tan- 

tum ut  non  fufficiat  probare  per  praefumptiones ,  aut  conjectu- 
ras Honded.  d.  conf.  100.  num.  32.  &  37.  lib.   2. 

65  Hinc  quoque  emergit  alia  defenfio ,  quod  qusevis  caufa  fal- 
tem jufta  excufat  a  poena  in  crimine  lefse  Majeft.  ut  refpondit 

Decius  conf.  605".  num.  4.  Cacheran.  conf.  64.  num.  77.  &  conf. 
65.  num.  16.  Honded.  conf.  100.  num.  34.  Cravetta  d.  conf.  6. 
n.  90.  Ludovic.  concluí.  15.  verf.  penult.  in  fine  Decian.  crimi- 

nal, lib.  7.  cap.  44.  num.  15.  Farin.  quseft.  90.  num.  16.  Me- 
noch.  recup.  remed.  5.  n.  57.  qui  omnes  fcribunt  in  crimine  le- 

fse majeftatis. 

66  In  cafu  autem  noftro  quando  D.  Eduardus  putavit  fatis  ef- 
fe  confultum  publica?  faluti ,  fatis  remotam  caufam  totius  fcanda- 
li  ,  quando  ipfe  è  Luíitania  difceífit ,  etiam  quod  non  revelave- 
rit ,  nemo  eít  qui  credere  poífit  eum  non  habuiíTe  juftam  caufam 
credendi ,  quo  paclo  ex  fupra  firmatis  eífet  excuíandus. 

Demum  excufaret  ignorantia  júris  :  quidquid  enim  dicatur 
ignorantiam  non  excuífare  in  ijs  qux  funt  contra  dict.imen  júris 
naturalis  ,  aut  júris  gentium  ,  non  occides ,  non  maechaberis  , 
quia  hsec  omnia  quilibet  homo  feire  debet :  Attamen  quando  ver- 
famur  in  ijs  quas  funt  indueta  a  Jure  Civili ,  tunc  júris  ignoran- 

67  tia  excufat,  ita  Glofa  in  L.  íi  adulterium  §.  fratres  ff*.  adL.  Ju- liam  de  Adulter.  in  verbo  setate ,  &  latius  poft  Glofam  Oddus 
de  in  integrum  reftitutione  part.  p.  n.  51.  ubi  quod  hoc  cafu 
milites  excuíantur  a  confifeatione  bonorum  Farin.  c.  in  fragment. 

crimin.  in  verbo  ignorantia  júris  n.  285'.  &  feq.  in  cafu  autem 
noftro  certum  eft  de  jure  naturali ,  aut  gentium  non  eife  defi- 
nitum  quod  quis  teneatur  de  Jure  Civili ,  quia  nulla  Lex  de 
mundo  hoc  dicit ,  ut  infra  probabimus  num.  72.  Et  quatenus 
dicamus  quod  in  crimine  aibo  atroei  etiam  de  jure  gentium  quis 

68  tenetur  obviare  delicio,  non  tamende  jure  gentium  induza  eft 
ha:c  forma  obviandi  per  rcvelationem  dclicTti ,  ut  infra  probabi- 
mus  num.  79.  exemplo  eorimi ,  &  quidem  graviíliniorum  viro- 
rum  ,  qui  de  jure  gentium  huic  delicio  alio  modo  oceurrerunt  , 
quam  revelando,  fed  aliquis  oceurrit  rceufando  ,  aliquis  fugien- 
do  ,  aliquis  mortem  potius  fe  elecluruin ,  declara ns ,  &  alij  ali- 
ter ,  ut  ibi  n.  79.  ú  ergo  D.  Eduardus  fugiendo  obviavit ,  debi- 

to fatisfecit  quod  crat  de  jure  natura,  &  de  jure  gentium  ;  & 

quatenus 
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qiiatenus  non  fuiífct  id  quod  erat  de  jure  civili  induetum  ex  pla- 
citis  feribentium ,  tuuc  exeufatur  ob  ignorantiam  júris ,  maxime 
quia  miles  ,  qui  arma  magis  quam  leges  debet  feire.  Et  dato 
etiam  quod  dicereinus  de  jure  naturali  aut  gentium  quem  teneri 
obviare  delicio  in  atrociffimo  crimine  larfas  majeftatis ,  non  ta- 

men de  jure  naturali  aut  gentium  eft  difíinitum  quod  quis  te- 
neatur  obviare  revelando  ,  vel  alio  modo  ,  ut  infra  probabimus 
num.  eorum  exemplo  qui  alias  huic  delido  oceurrerunt ,  quam 
revelando. 

Demum  quando  harc  omnia  ceííarent ,  iilud  unum  ad  ple- 
nam  defenfionem  fufriceret ,  quod  probare  D.  Eduardus  non  po- 

69  terat  id  quod  a  Patre  Guerrerio  intellexerat.  Qiio  enim  modo 
probare  liceat  id  quod  clericus  ,  regularis  ,  folus ,  &  fecretiífime 
revelat  ?  Quando  autem  defíciunt  probationes,  tunc  neque  feien; 

70  verum  proditionis  tra&atum  ,  tenetur  revelare ,  ut  magiftraliter 
docuit  Baldus  in  vulgato  conf.  quod  incipit  :  Quamquam  ele- 
ganter  qui  communiter  a  DD.  allegatur  ,  hcet  eorum  nemo  dicat 
fe  coníilium  vidiífe ,  iilud  tamen  reperio  impreííum  poft  confi- 
lium  Nattae  629.  qui  dicit  fe  iilud  reperuifte  inter  feripta  majo- 
rum  fuorum  Claudius  de  Seifello  in  L.  ut  vim  ff.  de  Juftitia , 
&  jure  n.  129.  verf.  puta  fi  non  poterat  probare  Decius  in  L. 
culpa  caret  ff.  delegati  fub  num.  35'.  verf.  &  hoc  fane  intelligi- 
tur  Rerous  in  c.  p.  de  off.  delegati  num.  69.  verf.  mihi  plus  pla- 
cet  Cotta  in  memorabilibus  in  verbo  feientia  fola  verf.  fed  te- 
nendo  ,  Reftaur.  de  Imperatore  quíeft.  118  n.  6.  in  fine  Ripa 
de  pefte  cap.  ubi  de  remed.  ad  curandam  peftem  n.  127.  Menoch. 
de  Arbit.  Jud.  cafu  35^.  num.  10.  verf.  hoc  ego  fequor  Ccphal. 
conf.  y6.  num.  62.  Natta  conf.  668.  Petius  Placa  de  epitome 
deliclorum  lib.  p.  cap.  22.  fub  n.  17.  verf.  quod  ipíe  intelligo 

Tacgius  in  pract.  crim.  cap.  5".  num.  5.  &  6.  AíflicT.  fuper  feud. 
in  tit.  quse  íit  p.  cavifa  beneftcij  amittendi  §.  praterea  íi  vafíallus 
num.  6.  Gomez  in  tit.  de  crimine  la:fe  majeftatis  num.  8.  verf. 
advertendum  tamen  eft  Farin.  de  Inditijs  ,  &  tortura  qusft.  51. 
num.  74.  verf.  quod  íi  feiens  Arefminus  Tepat.  in  repert.  in  tit. 
ad  L.  Juliam  Majeftatis  verf.  feientia  non  probabilis  Gigas  de 
crim.  Ixíx,  majeftatis  lib.  3.  rub.  de  pluribus  ,  &  varijs  qureftio- 
nibus  num.  8.  Carrcrius  §.  homicidium  num.  20.  in  fine  Capi- 
cius  decif  i^í  fub  num.  10.  Ciriac.  contr.  for.  cap.  171.  num. 
3r.  late  Roíand.  con(.  88.  lib.  2.  per  totum  ,  ubi  per  decem 
validiíTima  fundamenta  probat  hanc  fententiam  in  jure  veriorem; 
quam   nos  rclatis  DD.  convincimus  etiam  efte  communem  DD. 

71  fententiam  ,  maxime  ob  maximum  pcriculum  tortura;  :  quia  qui 
in  crimine  Isefae  majeftatis  aceufat,  fi  femiplcnè  folum  probat, 

tortura  fubjicitur  L.  3.  C.  ad  L.  Juliam  Majeftatis  PaulusChrif- 
tianeus  decif.  196.  num.   6. 

72  Iilud  denique  addcntcs  ex  abundantí  agi  de  crimine,  de 
qm  quando  quis  venit  uti  rcus  cemiemnandus  ,  locus  folum  eft 
poenx  extraordinária:  ,  ut  firmant  lieious  c.  p.  num.  70.  de  oítí- 

tio 
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tio  dclegati  Angel.  ad  L.  2.  ff.   ad  L.  Juliam  de  Parricidio  Fe- 
lin.   in  c.  quanta:  de  fent.  excommunic.  num.  4.  verf.  fed  adver- 

te Roman.  fingul.  794.  in  fine   Annanias  in  Rub.  de  his  qui  fi- 
lios   occiderunt   num.   6.  verf.  fie  adde.   Piceus  in  L.  11 1  vim  ff. 

de  Juft.   &  jure  Alcxander  ad  Bart.  in  L.  verum  ff.  ad  L.  Pom- 
pcam  de  Parricidio  in  verbo  Civitatis  fua:  Hyppolitus  de  Maríl- 
lijs  in  fingul.   164.  num.  5.  ubi  inquit  de  Auguítino  de  Arnmi- 
no  ,   qui  iequutus  fuerat  contrariam  íententiam   Bart.  quod  ejus 
anima  palia  eft ,  &  patietur  detrimentum  apud  inferos  in  «terna 

f&cula.   Joannes  Igneiis  in  L.  penult.  ff,  ad  Syll.  num.  13.  Bar- 
bat.    in  num.  p.  de  orficio  deleg.  Jafon  in  L.  4.  §.  fi  tibi  ob  in- 
ditium  ff.  de  condit.  ob  turpem  caufam  num.  p.  verf.   Cave  ta- 
men  Bald.  in  celebri  illo  conf.  Qiiamquam  eleganter  in  verf.  fed 
ex     íolo    revelare  ;  ubi  quod   affeffores   omnes  euntes  polt  Bart. 
funt    homicida:.    Hcvius    de  Bulfen  apud  Nattam  d.  conf.   629. 
Ifernia   de    feud.  in  c.  qua:  íit  p.  caufa ,  ubi   inquit  hunc  reum 
teneri  ex  L.  Metrodorum  fí.  de  poenis  ,  ex  quo  folum  poena  ex- 

traordinária   decernitur.    Martinus  Laud.  de  crim.  Irefa:  majefta- 
tis  quaeft.  53.  qui  pariter  fentit  in  diclam  effe  poenam  exL.  Me- 

trodorum ,  Rojas  de  hasref.  2.  parte  num.  83.  qui  contraria  opi- 
nione    primum    allegata ,   poftea    in   hac  refidet.  Florinus  in  L. 
quoties   ff.    ad  L.  aquilam  Gigas  de  crimine  la:fa:  majeílatis  lib. 
2.    rub.   qui  aceufare  poílint  quasft.  20.  qui  pariter  fentit  teneri 
reum  ex  Lege  Metrodorum  ff.  de  poenis  addentes  ad  Angel.  de 
Maleficijs  in  verbo  ,  che  hai  tradito  la  tua  pátria  in  Glofa  fi  fa- 

lis feientia  num.   11.  litt.  A.  Carrerius  in  praxi  crimin.  §.  homi- 
cidium  num.  20.  ubi  quod  caeteri  DD.  hanc  opinionem  fequun- 
tur   inclinantes    in    mitiorem  partem  Bonacoffa  in  Repert.  legali 
commun.  opin.  criminal,  in  verbo  feientia  fola  ,  ubi  hanc  appel- 
Jat  communiorem  ,  6c  mitiorem.    Vafques  Illuftrium  lib.  p.  cap. 
16.  ubi  fòrtius  qiiod  neque  tenetur  revelare  ,  quando  poffet  pro- 
bare ,  quia  medio  tempore  poffent  deficere  probationes,  Caíían. 
ad  confuet.    Burgund.    rub.   des   juítices  &  droites  D.  Velles  n. 
32.  Emanuel  Suarez  inter  com.  opin.  diverf.  lib.   17.  lit.  S.  verf. 
íeientiam    folam    nunquam   Cephal.  conf.  75.  num.  35.  Cravetta 
conf.  224.   num.  7.  verf.  non  autem  Ancarran.  conf.  227.  &  429. 
num.    p.    verf.   Item   dicit  ibi  textus.    Neviz.   in  Silva  nup.  lib. 
p.  num.  70.  in  fine  Marta  in  digeítis  novis  tom.  3.  tit.  de  crim. 
laefae  majeílatis   cap.    3.  verf.  tutius  tamen  Ofaíciis  decif.  80.  n. 
5.    verf.    ego    magis    teneo  contra  Bald.   &  in  fine  dicit  contra 
Bartol.   fuiííe  judicatum  Farin.  conf.  104.  num.  35.  Fernandez  de 
Otero  quajil.  júris  p.  39.  p.  num.   6.  verl.    fed  ego  putoAfflicl. 
vid.  de  feud.    in    tit.  qua:  fit  prima  caufa  benefieij  amittendi   §. 
praeterca  íi  vaííallus  num.  7.  ubi  quod  nulla  Í/CX  de  mundo  dicit 

quod   t:.-;!is  delinquens  po^it  puniri  píx^na  ordinária,  &  quod  ha- 
buit    in    hac    parle    Coníilia  a'riíl:mon'm    virorum ,    &   quod  ità 
f  17 i t    conclufum    per   decem    DD.  valcntiffmos  ,  unde  abfolutus 
fuit  in  facli  contingentia  D.  PvaymunJus  de  Branca  tio. 

Et 
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Et  ccrtè  íí  nulla  Lcx  de  mundo  hoc  dicit ,  ut  inquit  ibi 

Afflielus  ,  &  probatur  quia  nulla  Lex  ex  adverfo  adducitiir  ad 
contrariam  fententiam  probandam  ;  mi  rum  quomodo  volucrit 
Bart.  exteudcre  illam  L.  quifquis  ff.  ad  L.  Juliam  majcítatis  ex- 

tra fuos  términos ,  &  extra  caius  expreíTòs  ,  quando  ipfe  Bart.  in 
L.   Patri  ff.  ad  L.  Juliam  de  adulter.  dixit  eam  L.  quifquis  tam- 

73  quam  odiofam  non  poffe  extendi  ultra  períbnas  expreílas.  Idem 
Bart.  in  L.  p.  ff.  de  verborum  fígníf.  num.  p.  ad  finem  dicit  il- 

lam L.  quifquis  eíTe  odioíam  ódio  irrationabili ,  ideoque  non 
poffe  extendi  ad  hoc  ,  ut  mafculinum  concipiat  femininum , 
quod  etiam  voluit  Imola  iri  L.  fi  ità  fcriptum  ff.  de  leg.  2.  n, 
3.  Cvn.  ad  L.  quicunque  num.  4.  C.  de  iervis  fugitivis  Salicet. 
ad  diíhm  L.  quicumque  Surd.  conf.  386.  num.  29.  unde  folum 
refponderem  cum  Fachin.  con.  for.  cap.  32.  verf.  ego  error  ubi 
de  L.  quis  non  extendenda  ità  dicit ,  noítrum  non  eft  Leges  ad 
diverfas  perfonas  ,  &  cafus  pràsfertim  in  odioíis  ,  &  poenalibus 
novam  L.  Condere ,  non  veterem  interpretari  videbimur,  ííeam 
íic  noírra  interpretatione  ad  alios  perducamus ,  de  quibus  ea  non 
ftatuit. 

74  Ex  his  omnibus  in  tuto  verfatur  caufa  D.  Eduardi ,  tum 

ex  allio  vallidiflimo  capite.  Quia  DD.  omnes  fupra  recenfiti  di- 
eunt  quidem  vaíTallum  teneri  revelare  traclatum  proditionis  con- 

tra dominum  fuum  ,  quando  is  qui  tenetur  revelare ,  non  eft 
caufa  principalis  tracTatus ;  nemo  dicit  quod  teneatur  fe  ipfum 
denuntiare ,  aut  accufare. 

Hic  autem  íi  velimus  intelligere  illam  confeífionem  D.  Edu- 
ardi eo  modo  ,  quo  Fifcus  fupponit ,  videretur  intelíigendum 

quod  ea  verba ,  infirmando  machinas  de  la  Juílicia  de  fu  Cala  à 
la  fuccefíion  dei  Reyno  ,  íit  quaíl  quítdam  oblatio  regni  fadta 
ipfi  D.  Eduardo.  Quo  cafu  ,  quonam  (  rogo)  jure  cavetur,  quod 
teneretur  D.  Eduardus  fe  ipfum  accufare. 

Neque  dicatur ,  quod  poterat  revelare  oblationem  fibi  fa- 
clam  ;  non  vero  fe  accuíare  :  quia  eo  ipfo  quod  oblatio  facla  dc- 
tegebatur,  tenebatur  etiam  docere  fe  ei  non  affenfiffe  ,  &  eam  re- 
jeciffe ;  &  tunc  quasftionis  periculum  fubibat ,  cum  non  fit  adeo 
facilis  in  re  tam  fcrupulofa  probatio  innocentix  ,  &  tamen  tor- 

75-  mentis  nemo  fubjicere  fe  tenetur,  ut  in  punclo  docuit  Bald.  in 
d.  conf.  quamquam  eleganter,  &  omnes  poft  cum  d.  n.  70. 

Ad  quod  facit  quod  dicunt  DD.  in  pundto  de  hac  fcien- 
tia  ,  non  teneri  fcientem  accufare  patreni ,  fílium  ,  nec  uxorcm  , 
maritum  ,  &  alios  adeo  ftri ztn  affinitatis  gradu  fibi  conjunclos , 

y6  quando  funt  tracTatus  participes,  ut  docent  Gigas  de  crim.  la> 
fe  majeít.  rub.  qui  accuíare  poífint  quasft.  15.  num.  13.  Farin. 
quxft.  51.  num.  82.  Decian.  crim.  lib.  7.  cap.  74.  num.  17. 
Òfafcus  dccif.   80.   num.  9. 

Quod  fiquis  non  teneretur  cos  accufare  ,  qui  adeo  ftricTo 
affinitatis  gradu  íibi  devincuntur,  tanto  minus  tenebitur  fe  ipfum 
accufare  ,  cum  quilibet  plus  íibi ;  quam  alijs  debeat. 

Neque 
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Neque  tamcn  poíTumus  dicerc  D.  Eduardum  ,  fi  non  reve- 
lavir  ,  muneri  fuo  defecifle  ,  neque  fidelitati ,  quam  omnes  Po- 
tentilfímo  Regi  nofiro  debemus  ,  quando  adhuc  verè  probarctur 
Pa  trem  Guerrerium  aliquid  contra  quietem  ftatus  exhibuiífe.  Ipfe 
enim  ílatim  à  Luíitania  difceíTit  ,  &  quidem  in  regiones  totó  ter- 
rarum  orbe  inde  remotas  aufugit.     Cura  autem  oblatum  íibi  Im- 

77  perium  cum  eífeclu  rccuiaílet ,  &  à  Rcgno  aufugiífet,  quis  au- 
deret,  aut  poflet  D.  Eduardum  reum  dicere,  quando  adhuc  tu- 

tus ipfe  eflet  exemplo  ipíius  increatse  ,  &  alterna:  fapientiíe , 
quando  poífct  ipfe  ad  fui  defenfam  pro ferre  id  quod  faclis  do- 
cuit  ipfe  xtemus  Dei  fílius  ,  ut  habemus  Joannis  cap.  6.  Jefus 
autem  ,  cum  cognoviíTet ,  quia  venturi  erant ,  ut  raperent  eum  , 

&  facerent!*  eum  Regem  fugit  iterum  in  monte  ipfe  folus.  Vi- 
dit  hic  Jefus  oblatum  fibi  Imperium  ,  cognovit  quod  detenturi 
erant ,  ut  facerent  Regem  ,  (  qui  eft  cafus  nofter  ,  íi  cum  Fifco 
credamus  quod  nobiles  ,  que  havian  tratado  en  una  junta  de  de- 
tenerle  por  fuerça  ,  hazc  faciebant  ,  ut  eum  facerent  Regem  ) 
quid  inquam  hoc  cafu  fecit  Jefus  ?  fugit  in  montem  folus ;  fugit, 

78  non  revelavit.  Fugit  &  D.  Eduardus  ,  licet  non  revelaverit: 
nec  tamen  Jefus  alias  Cadaris  Imperium  damnabat ,  quando  ali- 

bi dixerat.  Reddite  quse  funt  Ca:faris  Caefari ,  &  alibi  tributum 
Ctefari  perfolvi  prseceperat  Matthad  cap.  17.  Et  tamen  idco 
Chriílus  fugit ,  ne  aliqua  rebelio ,  aut  feditio  fieret  contra  Ro- 

manos ,  ut  bene  advertit  ibi  Maldonatus  ad  verbum ,  ut  ra- 

perent. Unde  fatis  tutus  eíTet  exemplo  D.  Eduardus ,  quando  non 
revela íí et  oblatum  fibi  Regnum ,  fed  à  Regno  aufugit. 

79  PoUcnt  in  idem  fexcenta  exempla  dinumerari.  David  in 
unctus  in  Regem  Saule  vivente,  Regum  p.  cap.  16.  nilil  Sauli 
revelavit;  quem  tamen  uti  Regem  nihilominus  venerabatur ,  ut 
habemus  totó  Regum  lib.  p.  &  prsefertim  cap.  24. 

80  Gcrmanicus  oblatum  fibi  à  legionibus  Imperium  conílantif- 
fimò  recufavit ,  fe  moriturum  potius  ,  quam  fidem  exuere  cla- 
mitans.  Tacit.  Annal.  lib.  p.  Non  tamen  Caefari  revelaíTe  legi- 
mus  ,  nec  inde  minus  folemnis  fuit  apud  poíleros  illius  memo- 

ria ,  aut  aliqua  minus  fidelis  hominis  nota  fígnatus  ,  quando  ad 
ejus  funera  complentur  non  modo  portus  ,  &  próxima  maris , 
fed  mamia  ,  ac  tsecla ,  qua  longiífimè  profpecturi  poterat  ma> 
rentium  turba ,  ac  rogitantium  inter  fe  filentio  ,  an  ne  verè  ali- 

qua egredientem  exciperet  Tacit.  annal.  lib.  3.  in  princip.  quan- 
do Scnatus ,  ac  magna  pars  Populi  viam  complevere  disjecli,  & 

ut  cuiquc  libitum  fl  entes ,  ut  inquit  ibi  Tacit.  &  miratur  ibi  Lip- 
fius  in  verbo  disjecti. 

81  Scipio  dcvicTo  Annibale  oblatum  fibi  regnum  ab  Hifpanis 
recufavir  Livi.  decad.  3.  lib.  7.  nec  tamen  revelafle  legimus ,  nec 
minus  celebre  illius  nomen  fuiíTe  apud  Romanos. 

Unde    fateri  debemus  ,  nihil   cum  D.  Eduardo  ac"tum  fuif- 
fe  ,   quod   minimam  minus  probatac  íidei  notam  pofíit  incurrere 

quod- 
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quodque  ÍTquid  fuit  geftum(quod  negatur)  nihil  tamen  ipíl  po- 
teft imputnri  ,  quando  ipie  ftatim  à  Lulitania  difceílit  ,  vel  eo 

pa&um  quidquid  turbidum  foret,  compofiturus. 
82  Ferdinando  Hcnrici  Caftella:  Regis  fratri ,  oblatum  fuit  à 

magnatibus  Regnum,  quidquid  Henricus  Joannem  íilium  poíl  fe 
reliquiflct  ,  Mariana  Rerum  Hifpanicarum  lib.  19.  c.  15.  Nuí- 
quam  tamen  legimus  eum  revelaffe,  quidquid  poftea  convocatis 
proceribus  Jo.  defuncti  íilium  Regem  renuntiari  curaverit  Maria- 

na ibi  d.  c.  15*.  &  tamen  is  fuit  que^  Regem  íibi  Aragonij  ex- 
poíl  delegerunt  ipfo  B.  Vincentio  Ferrerio  ejus  laudes  predican- 

te, ut  habemus  apud  eundem  Marianam  lib.  20.  cap.  4. 
Secundum  caput  reatus  eft  ,  que  ha  admittido  tratados  de 

violar  la  prifion ,  y  falirfe  dei  Caftillo. 
At  ex  ipfa  le&ura  reatus  ,  &  oíleníivi  ,  ni  fallor ,  eviden- 

ter  coJligitur  defeníio ,  &  inde  innocentia  D.  Eduardi. 

83  Dicitur  ergo  in  reatu  ,  que  ballando-fe  en  Venecia  Francif- 
co  Taquati  con  cantidad  de  dineros  procurando  por  diverfos  me- 
dics  íàcarle  de  la  prifion  ,  embiò  a  Milan  a  Pablo  Georgio ,  que 
havia  fervido  en  Alemania  en  fu  Regimiento ,  y  Cafa  ,  con  car- 

tas para  el  trato  de  facarle  de  priíion  5  y  el  dicho  Pablo  por  et 
mes  de  Decicmbre  dei  ano  642.  vino  defde  Bergamo  a  Milan  , 
y  alojo  en  la  contrada  larga  en  el  meíon  de  la  Gata  deita  Ciu- 
dad  ,  y  ie  dejò  veer  a  Martin  Sazer  íii  defpenfero  en  la  Plaza 
dei  Caftillo  ,  y  en  otros  lugares,  diciendo  que  le  aviíaíTe,  como 
havia  venido  ,  y  que  alojava  a  la  Gata.  Ex  totó  hoc  pream- 

bulo nihil  poteft  inferri  contra  D.  Eduardum ,  quando  etiam 
admitteremus  vera  eíTe  omnia  in  eis  contenta  ,  quia  funt  omnia 
gefta  ab  extraneis  abíque  aliquo  mandato  ,  nec  ícientia  ipíius  D. 
Eduardi ,  ut  patet  ex  ipfa  narratione. 

Profequitur  reatus  ,  y  el  dicho  Martin  de  fu  orden  fuè  a 
bufcarle  algunas  vezes  :  De  hoc  ordine  nunquam  aliunde  conftat, 
quam  ex  depofitionc  ipíius  Martini ,  qui  cum  íit  unicus ,  vilis  , 
pofitus  inter  duo  juramenta ;  cumque  hsec  depoíitio  extorta  fue- 
rit  per  tormenta  ,  &  longum  47.  dierum  carcerem  ,  nihil  inde 
poteft  inferri ,  &  infra  num.  93.  &  feq. 

84  Et  quatenus  etiam  velimus  dicere  quod  ad  probandum  cri- 
men  \xte  majeft.  difpenfatur  habilitas  perfoníe  ,  non  tamen  dif- 
pcnfatur  circa  inhabilitatem  diclorum ,  aut  teftimoniorum ,  ut  eft 
contrarietas  ,  aut  perjurium  ,  ita  bene  diftinguit  Cravetta  conf, 
6.  num.  $6. 

Secundum  ,  quod  licet  removeatur  unum  impedimentum  , 
&  difpenfetur  una  inhabilitas ,  non  tamen  difpenfatur  circa  plura 

85  impedimcnta  ,   quando  concurrunt  plures  inhabilitates  ,   ut  hic , 
•    ubi  concurrit  perjurium  ;  contrarietas ,  metus  tormentorum  ,  lon- 

gus;  carcer ,  qual i tas  per  fonas  vilis,  &  íimilia ,  ita  arguit  Cravet- 
ta d.  conf.  6.  n.  58.  in  fine. 

Verum  quando  hoc  admitteremus ,  quid  demum  preftitit 
Martinus  ?   binas  illi  cpiltolas  coníignavit ,  quas  habemus  in  of- 
Tom.lV.  Ssss  fenfivo, 
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fenfivo  ,  earum   alteram   direclam    Duci    de   Saxon ,  alteram  ip  íi 

86  Paulo.  Prima  continet.  Ilu&ri£  y  ExcelcntiíT  Senor.  He  re- 
cebido la  carta  de  V.  E.  y  le  doy  muchas  gracias  de  la  buena 

voluntad  que  me  mueftra.  El  negocio  de  que  me  trata  ,  es  im- 
pofllble  ;  y  aífi  le  fupplico  a  no  hablar  mas  en  el.  Quanto  a 
los  dineros  yo  no  tengo  íino  lo  que  he  menefter  para  mi  per- 
fona  y  familia.  Ita  habemus  in  offeníivo  in  examine  Joannis 
Stecher  fub  die  18.  Martij  1643.  &  quaíi  per  eadem  verba  in 
examine   D.  P.  Aloyíij  Pereira  exam.   12.   Martij   1643.  Secunda 

87  vero  epiftola  continet.  Partete  luego  en  viendo  efta  con  treci- 
entos  diablos :  porque  íi  te  detienes  en  efta  Ciudad  ,  lo  defeu- 
brirê  ,  y  te  harê  colgar  de  una  horca  ,  ut  patct  ex  offenfivo  in 
examine  D.  Aloyíij   Pereira. 

Ex  fola  ledlura  epiftolarum  puto  convincitur  ,  an  aliquid  ex 
ordine  deferendi  has  epiftolas  imputari  poílit  D.  Eduardo. 

Proíequitur  reatus  ,  y  le  traxo  dos  cartas  ,  cerradas  ,  que 
tratavan  dello. 

His  minus  poteft  infeni  traclatus  de  fugiendo.  Quidquid 
enim  Martinus  epiftolas  reddiderit  D.  Eduardo  ,  quidquid  D. 
Eduardus  eas  receperit  ,  non  tamen  antequam  eas  recepiíTet , 
feiebat  in  ijs  agi  de  fuga  arripienda  ;  neque  hsec  feientia  ,  ante- 

quam epiftolas  reciperet ,  ullibi  probatur  in  proceíTu:  unde  cum 
non  feiret  quid  in  ipíis  contineretur  ,  ex  fola  receptione  argui  is 
non  poteft  quod  particeps  fuerit  traclatus. 

Sicque  patet  quod  ex  ipílus  reatus  narrativa  non  convinci- 
tur id  ,  de  quo  réus  conftituitur ,  que  ha  admitido  tratados  de 

violar  la  prifion. 
Verum  ut  magis  pateat ,  quam  longe  fuerit  D.  Eduardus 

ab  hoc  traclatu  ,  legenda:  funt  epiftolas ,  quas  íupra  ex  offeníivo 
recenfuimus ,  ut  inde  pateat  an  ipfe  traelatum  admiíerit ,  dum 
Duci  de  Saxon  ftatim  refpondit ,  le  fupplico  a  no  hablar  mas  en 
el :  Refpondit  autem  Paulo  ,  que  lo  haria  colgar  de  una  horca. 

88  Videndum  quod  inquit  Pereira  ibi ,  que  Don  Duarte  nunca 
ha  tenido  correfpondencia  con  eftos  Scnores. 

Quod  depofuit  Nove  Simonis  in  ofteníivo ,  que  como  razo- 
nabamos  en  Tudefco  lo  que  contenia  la  carta  ,  feilicet  Ducis  de 
Saxon,  y  el  moftrava  indignacion :  ecce  quomodo  argui  non  po- 

teft traclatus  in  eo  quod  indignabatur  íibi  proponi. 
Quod  deponit  ipfe  in  ejus  examine  pues  le  di  feilicet  epif- 

tolam  Ducis  de  Saxon ,  at  Senor  Don  Fadrique ,  haviendo  dado 
parte  luego  que  le  recebi ,  a  mi  Confeílbr ,  que  era  el  mcímo 
dei  Senor  Don  Fadrique ;  el  qual  me  dijo  que  lo  tomava  fo- bre  íi. 

Qua:  depofitio  conf7rmatur  ex  co  quod  epiftola:  illius  Du- 
cis de  Saxon  erant  penes  ipfum  D.  Federicum ,  ut  habemus  in 

examine  ipílus  Pereiras  in  fine  Senor  íi ,  que  conozeo  el  billete  , 
que  es  cl  que  V.  E.  me  mucftra. 

Et  confirmatur  ex  depoíitione  ipfius  Pereirx  paulo  ante  fi- 

nem 
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nem  ibi  ,  y  quando  vino  aquclla  primera  carta,  cl  Senor  Dou 
Duarte  nu  confultò  que  cofa  Teria  bien  hazer  :  y  yo  le  dije  que 
leria  bien  dar  parte  a  V.  E.  Loquens  cum  Excel  lentiff.  D.  D. 
Fedcrico  ,  y  el  quifo  confultarlo  con  el  dicho  Padre  Gcnaro  , 
haziendo-íe  efcrupulo  por  el  dano  que  podia  feguirfele  a  aquel 
hombre ,  que  fe  moviò  con  intencion  de  hacerle  bien  :  y  eíla  es 
la  caula  porque  entonces  no  fe  publico  el  billete. 

89  Patet  nine  ex  ipíb   offenfivo  innocentia  D.  Eduardi  ,  illud 
foi  um  ex  abundanti  addentes  ,  leges  qux  de  fuga  carceratorum 
difponunt ,  duas  eíTe  alteram  feilicet  Primam  ff.  de  effractoribus, 
alteram   in  L.  eos  ff.  de  Cuílod.  reorum. 

Prima  loquitur  de  ijs  qui  è  carceribus  eruperunt ,  &  íic 
poft  fugam  ,  ut  patet  ex  ijs  verbis,  qui  de  cárcere  eruperunt, 
&  notant  ibi  omnes  feribentes. 

Secunda  loquitur  de  ijs  qui  cum  recepti  effent  in  carcerem, 
funt  verba  legis  ,  confpiraverint  ,  ut  ruptis  vinculís,  &  effrato 
cárcere  evadant.  Ex  quo  textu  duo  requiruntur.  Primo  confpi- 
ratio  cum  alijs  carceratis  ,  fecundo  fra^ura  carceris  ,  vel  vincu- 
lorum  ,  &  fírmant  ibi  feribentes  Farin.  qua:ít.  30.  num.  167.  & 
16Ó.  Fernandez  de  Otero  quíeft.  Júris  p.  3.  q.  19.  num.  3.  verf. 
prseterea.  Cum  ergo  hic  fuga  non  detur ,  patet  non  eíTe  nos  in 
cafu  L.  p.  cum  nec  confpiratio ,  nec  fractura  ,  neqre  eííe  in  cafu 
L.  eos  ,  &  íic  quatenus  ad  eam  probaretur  tractatus ,  non  per 
hoc  locus  effet  alicui  poensç. 

Unde  bene  inquit  Fachin.  cont.  for.  c.  66.  lib.  9.  quod 
J.  C.  in  d.  L.  eos  non  cft  credendus  loqui  de  folo  conatu  ad 
evadendum. 

Et  denique  illud  ex  abundanti  additur,  quod  eo  tempore 
D.  Eduardus  nullam  feiebat  caufam  íux  carcerationis  ,  faltem 
qux  propriam  culpam  ,  aut  faclum  tangeret  ,  quidquid  feiret  ex 
alieno  facto  fe  detineri ;  unde  quando  etiam  fugam  ipfc  atten- 
taílet  eo  magis  quando  aufugiflet ,  nullum  poífet  inde  inferrijuJ 

9°  ditium  ad  probationem  aliorum  ,  de  quibus  quserimus  ,  quia  ad 
hoc  ut  fuga  aliquod  indicium  operetur  ,  fugiens  debet  eíle  cer- 
tr.s  de  quo  delicio  contra  eum  inquiratur ,  &  pro  quo  fuerit  de- 
tentus ,  Facin.  dieta  quseft.  30.  num.  205. 

91  Quod   ad  tria  poftrema  capita  reatus  principalis  ,  quae  con- 
ílílunt  in  eo  quod  bibendo  dixerit  a  la  falud  dei  Rey  mi  her- 
mano  ,  y  que  crepen  fus  enemigos  :  Qiie  havia  fervido  ai  Em- 
perador  ,  v  mas  queria  haver  fervido  ai  Gran  Turco  :  Qiie  fu 
Padre  havia  fido  mejor  tratado  en  Berbéria. 

Omiflís  ijs  ,  quae  fuperius  relata  fuerímt ,  ad  demonítrandum 
cuam    faeili   negotio  tollantur  hx   probationes  ,   quam  contrarij 
f  nt  inter  fe  teftes  ,  quam  varij  inimici  ejufdem  D.  Eduardi  ,  & 
fmilia. 

(.2  Adveftendum   hic    crit  cum  Cravetta  in   conf.  6.  num.  9. 

quod  ubi  non  agitur  principatiter  de  crim.  laia:  majeíratis,  quod 
oritur  ex  facto,  fed  cx  verbis  ciam  petulantibus  ,  aut  injunoíis , 

Tom.  IV.  Ssss  ii  non 
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non  funt  admittendi  teftes  qui  alias  admitti  folent  in  hoc  crimi- 
ne non  idonei ,  aut  non  integri :  Nam  illud  privilegium  recipicn  - 

di  teftes  non  idóneos  ,  quod  conceditur  ubi  agitur  de  crimine 
lasfae  majeftatis ,  non  extenditur  ubi  majeftas  lseditur  íolum  ex 
verbis :  cum  enim  gravius  ílt  laedere  Principem  facto  ,  quam  ver- 
bis  illud  quod  eft  difpoíitum  in  graviore ,  non  poteít  extendiad 
verba  quse  funt  leviora  ;  ut  bene  firmat  ibi  Cravetta  n.  9.  lib. 
7.  cap.  p.  num.  43.  Monticeli.  in  fuo  repert.  de  Teftibus  in 
rub.  de  teftibus  in  crimi.  laefse  majeftatis  verf.  penult.  inter  tra- 
ctatus  tom.  4.  foi.  286.  tergo  Farin.  q.  62.  num.  88.  Mafcard. 
de  probat.  concluf.  463.  num.  35.  &  fequent. 

93  Secundo ,  quod  licet  teftes  minus  idonei  admitantur  ad  pro- 
bandum  crimen  hoc ,  non  tamen  admittuntur  ad  probanda  indi- 
tia  ,  aut  adminicula  ipíius  criminis  Cravetta  d.  conf.  6.  num.  11. 
in  tine  fup.  num.  89.  Monticeli.  loco  citato  verf.  2.  Farin.  d. 
quaeft.  ̂ 6.  num.  72.  ubi  hanc  communem  dicit ,  &  probat. 

94  Tertiò  ,  quod  quatenus  velimus  dicere  quod  ad  probandum 
crimen    Ixíx,    majeftatis   difpenfatur  inhabilitas  perfonae ,  non  ta- 

men  difpenfatur   circa  inhabilitatem  didrorum  ,  aut  ubi  eft  con- 
trarietas  ,  aut  perjurium ,  ut  diftinguit  Cravetta  d.  conf.  6.  num. 
58.  Mafcard.  d.  concluf.   463.  num.  39. 

95  Quarto  ,  quod  licet  difpenfetur  una  inhabilitas ,  non  tamen 
difpenfatur  circa  plura  impedimenta ,  quando  concurrunt  plures 
inhabilitates  ,  ut  ubi  concurrit  perjurium  vilis  perfonse ,  metus 
tormentorum  ,  contrarietas ,  longus  carcer  ,  &  íimilia ,  Cravetta 
d.  conf.  6.  num.  58.  in  fine. 

96  Quinto  ,  quod  quando  Teftes  inhabiles  in  hoc  crimine  ad- 
mittuntur ,  non  tamen  ulla  íides  illis  adhibetur ,  ultra  quam  ex: 

eorum  inhabilitate  mereantur  :  unde  fí  íint  íolum  duo  ,  quia  in- 
habiles faciunt  íolum  inditiutn  ,  non  probationem  Farin.  d.  quxít. 

62.   num.  89. 

^7  Sexto  ,   quod  hic  teftes  omnes  funt  fufpecli  ,  quia  fufpe- 
cTus  erat  Locumtenens  Caftri ,  ut  probabitur.  Quoties  autem 
fufpechim  erat  caput,  etiam  alij  ,  qui  capiti  fubjacent  ,  fulpecli 
dicuntur  ,  in  pun&o  Cravetta  ibi  num.  33. 

98  Ad  probandum  autem  quam  fufpecíus  eíTet  Locumtenens 
producuntur  teftes ;  ex  quibus  refultat  qualis  fufpicio  amaritu- 
dinis  ,  &  inimicitire ,  qure  etiam  levis  in  hoc  cafu  fufficeret ,  ut 
in  punclo  Crav.  d.  conf.  6.  num.  31.   Farin.  qurcft.   $2.  num.  1. 

99  Poftremo  evidenter  removetur  omnis  hícc  probafio  ab  in- 
vcriíimili ;  ut  quid  enim  credamus  virum  ex  natalibus,  &  divitijs 
adeo  prxponentcm  in  carccribus  detentum  coram  militibus  ,  ac 
cuftodibus  aufum  fuilfe  hoftibus  Regis  noftri  inter  pocula  ,  & 
convivia  plaudere ,  ut  in  punclo  confiderat  Cravetta  d.  conf.  6. 
fub  num.  20. 

Demuni  quando  hax  omnia  ceTarenr ,  aut  putat  Fifcus  cx 
his  verbis  quando  vere  fuiíícnt  nrobata,  quod  negatur  millies,  in- 
du&am  fuiíreratiliabitionemdelicliprincipalis  patrati  ab  ejus  fratre. 

Aut 
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Aut  per  illa  verba ,  que  crepen  fus  enemigos ,  aliquod  ma- 
lediclurn  poíle  inferri  contra  adminiftros  Potentiífimi  Regis  noftri. 

Si  primum  ,  illud  certum  eíl ,  quod  ad  hoc  ut  in  deli&is, 
100  inferatur  ratificatio  ex  aflibus ,  &  verbis  complacentias ,  &  Iseti- 
101  tiae  duo  copulativò   requiruntur  ?   primo  ,  quod  deliélum  geílum 
102  íít  nomine  ,  aut  mandato  proferentis  verba  complacentiíe.  Se- 

cundo ,  quod  aclus  ratifícentur  tanquam  geftus  nomine  ratum 

habentis  ;  ita  Farin.  quceft.  135-.  n.  64.  &  86.  Decian.  in  traclat. 
criminal,  num.  2.  &  7.  Natta  conf.  499.  num.  ç.  late  idem  Fa- 

rin. conf.  104.  num.  18.  &  ibi  addentes  litt.  E.  ubi  quo  pacto 
probetur  actum  eíTe  geílum  nomine  ratificantis. 

103  Et  in  punclo  de  crimine  lasfse  majeftatis  Glofa  videnda  in 
c.  FeJicis  in  verbo  ratum  haberent  de  poenis  in  6.  quse  ad  hoc 
allegat  bonos  textus  in  c.  ratum  quis  de  regulis  Júris  in  6.  &  in 
c.  Cum   quis  de  fententia  excommunicationis  in  6.  &  tamen  in 
d.  c.  Felicis  agitur  de  crimine  la:fse  majeíl.  ut  habemus  ibi  in 
textu  réus  criminis  Ixfx  majeíl.  &  in  hoc  punclo  dicunt  Joannes 
Àndreas  in  d.  c.  felicis  n.  17.  in  fine  addent  ibi  n.  n.  in  ver- 

bo ratum  habuit  poít  Tancredum  in  c.  mulieres  de  fent.  excom- 
mun  c.  Gemin.  ibi  num.  11.  ad  médium  verf.  Glofa  in  verbo 

habuerit  Gigas  de  crim.  Ixíx  majeíl.  quazít.  5.  n.  18,  Facin.  in 

íimili  traílatu  quaeft.  112.  num.  97.  Decian.  in  trac~latu  crimi- 
nal, lib.  7.  tit.  34.  num.  8.  Cacher.  conf.  65*.  n.  16.  Natta  in 

conf.  494.  tit.  13.  in  íimili  crimine  ,  ubi  fortius  non  fufiícere 
quod  actus  ratifícatus ,  fuerit  geílus  nomine  ratificantis ,  fed  am- 
plius  requiri  quod  ratum  habeatur  tanquam  ejus  nomine  geílus, 
quodque  una  harum  qualitatum  deficiente  ratificatio  non  induca- 
tur  &  n.  14.  in  fine ,  quod  quando  etiam  detur  ratificado ,  íi  de- 

ficit hoc  fecundum  requiíitum  ,  nihil  poteft  inferri ,  quia  quis 
poteft  ratificare  faclum  ,  fed  non  qualitatem  facli :  «unde  conclu- 
dit.  Hinc  eíl ,  quod  per  ratificationem  non  habetur  gaudium  & 
lastitia  ,  quod  de  re  gefta  fufeipit. 

Si  vero  fecundum  inferre  putat  Fifcus,  feilicet  quod  i!la 
verba  ,  que  crepen  fus  enemigos  ,  referantur  ad  Minillros  Siue 
Majeílatis. 

Primo  refpondetur  quod  dcíFeclus  patiatur  haec  depoíitio  , 
de  quibus  fupra  ,  &  quam  varie  aliqui  deponant ,  que  crepen  j 
aliqui  ai  difpetto. 

104  Secundo ,  quod  illud  quod  fuit  difpofitum  in  L.  única  c. 
Siquis  Imperatori  maledixerit  ,  non  extenditur  virtute  illius  Le- 
gis  ad  Miniftros  Principum  :  Et  tamen  quando  Imperator  voluit 
Leg.  etiam  miniftros  comprendere  ,  id  fecit  expreísè  ,  ut  habe- 

mus m  d.  L.  quifquis ,  nec  licet  hafce  Leges  poenales  extende- 
re  extra  fuos  cafus  ,  ex  annotatis  ad  fup.  n.   73. 

105  Tertiò  ,   quidquid    poííit   dicí,    refpondetur  prudentes  ,  & 
magnânimos    Príncipes  maJediela  non  folum  contra  adminiftros , 
fed  etiam  contra  fe  ipfos  femper  conftanter  fpreviífe ;  &  dicere 
liceat  quod  Decian.  lib.  7.  totó  cap.  5c.  ubi  plures  in  hac  maté- ria 
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ria  hiftorias  recenfet  Fragof.  de  Regim.  Reip.  Chriíli  p.  p.  lib. 
p.  difp.  p.  n.  63.  &  feq. 

106  Vel  diftinguendum  cum  Deciano  d.  cap.  50.  num.  36. 

quod  aut  maledic~H  Principi  ,  &  tunc  condonandum  ,  &  remit- tendum  ;  aut   cjus  Império  ,   &  poteftati  ,  &  tunc  inquirendum. 
107  Attamen  quoquo  modo  illud  dicatur ,  rtcenfere  hic  expe- 

dit  ipía  verba  L.  única:  c.  íiquis  Imperatori  maledixerit  ubi  fan- 
xere  magnanimi  illi  Imperatores  ,  Theodofius  ,  Arcadius  ,  &  Ho- 
norius  ,  Aug.  quod  fi  hoc  ex  levitate  proceííit ,  contemnendum 
eft  ;  fi  ex  infania  ,  miferatione  dignum  ;  fi  ab  injuria  remittendum. 

io3  Nequc    obílat    quod    habemus   ibi    in   L.  única  ad  finem  , 
quod  malcdicens  Principi  ad  Principem  rcmittitur,  hoc  enim 
folum  procedit  quando  quis  ex  injuria  maledicit,  non  quando  ex 
levitate ,  ità  Gíoía  ad  di£t.  L.  unicam  in  verbo  levitate.  Nota, 
ait ,  tribus  modis  maledici  Principi ,  ex  levitate  ,  infania  ,  &  in- 

juria ,  &  nullo  cafu  punit  Judex  ,  licet  ultimo  remittat ,  Baldus 
ibi  in  Summario  ,  quod  ex  levitate ,  vel  infania  maledicus  Princi- 

pi non  punitur  ;  íi  per  injuriam,  Principis  eít  seítimatio ,  Salicet. 
ibi ,  qui  non  injuriosè  de  Imperatore  obloquitur  ,  à  Júdice  con~ 
demnari  non  debet ,  fi  injuriosè  ad  Principem  remittitur.  Gigas 

de  crim.  íxíx  majeíratis  cap.  40.  tit.  qualiter ,  &  à  quibus  com- 
mittatur  num.  3.  BoíTíus  in  tit.  de  injurijs  num.  34.  Farin.  qui 
alios  refert  quseft.  105.  num.  411. 

Hic  autem  quando  cetera  omnia  admitteremus ,  negare  non 
licet ,  quin  hxc  verba  faltem  ex  levitate  proceíiífent  inter  pocu- 
la  ,  &  verba  líEtitice  ,  &  hilaritatis :  quo  cafu  neque  locus  eíTet 
rcmiflioni  ad  Principem. 

Patet  ex  dicTtis  magnatis  hujus  viri  Innocentia  ,  quam  h  Po- 
tentiflimo  ac  Clementiffimo  Rege  noílro  de  Procerum  integerri- 
mo  coníilio  confidimus ,  &  deprecamur. 

Rcliquum  eft  ut  objeclum  illud  ,  quod  à  Fifco  poíTet  op- 
poni  ,  de  Joanne  ejus  frater  tollat  Jeremias  ex  feriptis  cap.  31. 
In  diebus  illis  non  dicent  ultra  ,  Patres  comederunt  uvam  acer- 

bam ,  &  dentes  filiorum  obítupucrunt ,  fed  unufquifque  in  iniqui- 
tate  fua  morietur.  Omnis  homo  ,  qui  comederit  uvam  acerbam, 
obftupefcent  dentes  ejus,  &  clarius  Ezechiel  cap.  18.  Qiiid  eft 
quod  inter  vos  parabolam  vertitis  in  proverbium  iftud  ,  in  ter- 

ra Ifrael  dicentes  ,  Patres  comederunt  uvam  acerbam ,  &  dentes 
filiorum  obftupefcent.  Vivo  ego  ,  dicit  Dominus  Deus ,  fi  erit 
ultra  vobis  parábola  hsec  in  proverbium  in  Ifrael.  Ecce  omnes 
animas  meai  funt ;  ut  anima  patris  ,  ità  &  anima  filij  mea  eft  : 
Anima  qua:  peccaverit ,  ipsà  morietur ,  &  latius  Ezechiel  totó 
cap.   1 8.  Ex  quibus  ,  &c.  laivo ,  &c. 

Carolus  Gallaratus  J.  C. 

Mani- 
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Manjfàjlo  a  favor  do  In/unte  D.  Duarte  ,  imprefo  naquelh 
tempo. 

Ad  Poirtificem   Maximum  ,  ad  Imper  aforem ,  Reger  ,  Re  [publicas , 
Príncipes  ,  &  Terrarum  Dominós  ,  pro  libertate  Sereníjjimi  In- 

fantis Eduardi ,  Libellus  jupplex. 

PRoclamat  in  libertatem  ScreniíTimus  Infans  Eduardus,  nota  funt  Num.  2  7  "7 
ejus  vincula ,  nota  infortunia  ,  notum  quot  patitur  ;  cauíTam  mo- 

vet  pietas  ,  agit  innocentia ,  defendit  fides ,  &  juftitia.     Hasc  eft  re- 
rum,  &  fortunarum  fumma. 

Ejus  cauilàm ,  quem  in  Casfaris  caftris  egregium  Ducem  primo- 
ribus  fupparem  Sereniífimi ,  &  Celíl^mi  Príncipes  agnoviftis  ,  nunc 
ferro  catenato  inftar  fugitivi  mancipij  pras  oculis  habetis.  Oportet, 
ut  defendatis  oíFenfum  ,  &  pro  ejus  libertate  tantundem  pietati  red- 
datis  ,  quantum  fortunas  cafus  inopinanter  abftulit  ,  Veftri  quidem 
fplendoris ,  ac  muneris  dignum  eft ,  miíeris  opitulari ,  opus  hoc  egre- 

gium ,  &  fortaífís  hanc  viam  fata  invenere ,  ut  non  minus  veílra  hu- 
manitas  eluceat ,  quam  temporum  iniquitas ,  ca'amitatis  invexit. 

Poftquam  Africas  in  fita  conce^t  ftrenuus  Portugallias  Rex  Se- 
haftianus  ,  &  ingens  gloria  Lufitanorum  excidit ,  Patruus  ejus  Sere- 
niílimus  Cardinalis  Henricus  báculo  paftoris  Regni  Sceptrum  adjun- 
xit ,  verum  utrumque  brevi  cum  vita  pofuit.  Hinc  melior  fententia 
ad  fucceífionem  vocabat  Sereniffimam  Dominam  Catharinam  Infantis 

Eduardi  filiam  ,  &  felicis  memorias  Regis  Emanuelis  neptem  ,  ac  Se- 
reniííimi  Joannis  Quarti  aviam  :  Ex  co  ítrario  íurrexit  Philippus  Se- 
cundus  Rex  Caftellas  íilius  SereniíTmias  Jmperatricis  Elifabeth  ejuídem 
Emanuelis  filias ,  ílbi  ob  fexum  virilem  Regnum  a-Tcrens  ,  at  cum  jú- 

ri parum  íideret  (namque  reprasfentationis  beneficio  ita  a  Sereniílima 
Catharina  vincebatur ,  quemadmodum  iliius  mater  ab  Eduardo,  fi  vi- 
veret  ,  vinceretur  :  Quin  ,  &  ipíe  Philippus  exterus  erat ,  &  juxtà 
Regni  leges  in  Civitate  Lameci  publicis  in  comitijs  fadlas  continuo 
fucceíTionis  incapax )  arrais  Regnum  ággreditur ,  &  vi  occupat ,  cef- 
íit  potentias  jus  ,  armis  leges  ,  &  fortunas  ratio.  Quoufque ,  tandem 
convenientes  undique  Regni  ordincs  unanimi  coníenfu  Kalend.  De- 
cemb.  anno  1640.  in  Regem  evocaverunt  Sereniífimum  Joannem , 
regnumque  fuit  legitimo  fucceílbri  reftittttunu 

Tunc  temporis  Sereniífimus  Eduardus  octavum  circiter  annum 
in  caftris  Casfaris  militabat,  ftrenuiira  Ducem  magnis  ,  fuifque  íump- 
tibus  agens,  cum  Germânia:  fama  innotuit  SereniÍTimi  Joannis  Portu- 
gallias  Regis  inauguratio.  Miíit  Ioiperatoçr  Marchionem  Gonzagam 
qui  Eduardum  quasreret ,  ac  Ratisbonam  duccret ,  quem  cum  ad  Ri- 

pam Danubij  navigantem  rcrum  ,  &  intentionis  ignarum  offendiTet , 
uterque  Ratisbonam  appulere  ,  ubi  Sereniífimum  Dominum  Eduardum 
vincula  ,  &  cuftodes  tenuerunt ,  hinc  in  arcem  ,  ac  íl  famofus  eífet 
criminis  réus ,  conuriclus  ducitur ,  tandem  eò  deventum  eft  ,  ut  Do- 
dtori  Navarro  tradcretur  paclo  pretio  Mediolanumitcrumtraduccndus. 

Sere- 
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SereniíTimi  Eduardi  caufam   ita  pictas  movet ,  ut  nifi  tot  il li  de- 

fcníiones  íuppctias  ferrem,  hac  una  tantum  ad  libertatem  juftè  pro- 
clamarei ,  enim  vero  nihil  unquam  acerbius  rait ,  quam  florcntis  &ta- 

tis  juvenem  vinculis  mancipari ,  &  Viram  Principem  maximis  natura 
dotibus   prseditum   tadio ,  &  fqualore  carceris  contabefcere ,  &  quod 
amplius  eft  in  Caílellanorum  manum  devenire  Virum  vitae  innocuum, 
moribus  infraclum  ,  &  Regij  languinis  iplendore  confpicuum.     Plane 
cum    eo    agitur  extra  omncm  humanitatis  ,  &  urbanitatis  catalepíim  , 
datus    eft  cuílodibus  ,  ei  dati  cuítodes  ,  quos  decet  impietas ,  &  pro 
humanitate  immanitas.     Dolendum  fane  Principem  alioqui  de  Império 
bene   merentem  ad  areiam  adeo  cuílodiam  deveniífe  ,  ut  &  famuJan- 
tium  iervitio,  immo ,  &  pecuniarum  ufu  ex  Portugallia  tranímiílarum, 
ad  ca  quae  íibi  opus  erant ,  ferme  careat.     In  brevi  carceris  ergaftulo, 
quo    tenetur  ,    prolixa   eft  anxietas  animi ,  &  male  valentis  corporis 
confíiclatio  ,    quibus  continuo  cruciatur  :  Dolendum  iterum  ,  ac  mil- 
lies  dixerim  Sereniilimum  Dcminum  Eduardum  omni  prorfus  noxa  , 
&  crimine  vacantem  ,    tot    contumelijs ,  tot  serumnis  ,  ac  calamitati- 
bus  aífici.     Animum  ergo  veftrum  ,  quod  moveat  pietas ,  haud  dubi- 
tandum   eft,   Sereniffimi ,    &  CeiíifTMni  Reges ,  &  Príncipes,  quibus, 
ifthac  ,    virtutum    nulla  proprior.     Hoc  vobis  eximium  à  fuperis  da- 
tum,  ex  quibus  pia  officia  quseramus  ,  fperantes  fore,  ut  pietati  non 
minús  ftudeatis  ,   quam  impietas  abftulit ,  eritque  vobis  pariter  deco- 
rum   liberare    oppreíTum  de  manu    impotentis ,  ac  ipfi  indecorum  eft 
Principem  liberum    opprimere  ,    nec   dubito   quin  tantum  unius  viri 
fortunae  commotionem  mifereamini  ,  qui  pofiti  eftis ,  ut  opem  mife- 
ris  irnpendatis. 

Motam  ex  pietate  cauíTam  innocentia  agit.  Difficile  quidem  eft 
innocens  inveniri  ,  &  difficilius  probari ,  facilis  tamen  ,  &  jucunda  il- 
lius  dereníio.  Quis  enim  juftò  tenuit ,  aut  damnavit  iníbntem  ?  Qiiis 
notorie  innoxium  eriminis  poftulavit  unquam  ?  Qiiis  injufte  poftula- 
tum  non  illico  liberum  dimiíit  ?  Plane  nulla  ita  gens  eftera ,  nulla 
hominum  natio  ita  crudelis ,  ut  quemquam  innoxium  ,  vitíe  integram, 
ac  fceleiis  purum  vinculis  mancipet ,  &  fumma  capitis  diminutione 
condemnet.  Qiiin  etiamfi  quando  de  crimine  an  a  quoquam  ellet  ad- 
miíTum  anceps  difceptatio  ,  vei  probatio  emerfit,  civilis  difeiplinas 
conditoribus  viium  eft  fatius  relinqui  impunitum  nocentis  facinus , 

quam  innocentem  damnarc ,  cordate  admodum  opinantes  niíi  de  no- 
xa ,  &  noxia  pateat ,  iníbntem  pati. 

Hoc  mortalibus  ratione  utentibus  ,  inditum  ,  ut  juftum ,  &  juf- 
te  operentur ,  praefertim  qui  império,  aut  jurifdiclioni  prsefunt,  ne- 
minem  culpa  carentem  ad  vindiclam  agentes.  Videndum  ergo  quod 

fcetus  ,  quod  flagitium  admiferit  SereniíTimus  Eduardus ,  quid  in  Au- 
guftiííimi  Cíefaris  ,  aut  imperij  perniciem  moliretur.  Nihil  me  her- 
cule  non  Principe  dignum  unquam  patravit ,  animo  ftatuit  fe  totum 
Cíefaris  fervitio  devovere  ,  &  in  eius  Caftris  militare  ,  folicitò  curans 
temperanter  adeo  vitae  rationem  inftituere,  ut  ne  crimini  tantum ,  fed 
ncque  fufpicioni  eriminis  ,  invidire  ,  aut  livori  locum  faceret.  Vos 
eftis   Celíiflimi    Principes  teftes  oculati ,  &  íiquid  fceleris  vos  latet  à 

Sereniííi- 
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SereniíGmò  Infante  Eduardo  admiíTi ,  objiciant,  deferant ,  caufcntur 
advcríàrij ,  &  certè  nihil  unquam  potcrunt  comminifci ,  quo  culpam 

in  eo  arguant ,  etenim  pro  íacinore  referunt  germanum  Infantis  Edu- 
ardi  fratfem  Sercniíli.  Joanncm  Portugalliac  regnarc.  Admittamus  li- 
eet  citra  vcrum  ,  hoc  fummum  fcelerum  ,  &  criminum  fuifie,  quid 

qusefo  imputari  poteft  SereniíTuno  Eduardo  qui  non  hujus  concilij 
particeps,  ied  omnino  ignarus ,  atque  iníblens  fuit,  immo  nec  fratris 

gcfta  probaviíTe  ,  aut  improbaíTc  unquam  apparuit  ?  Ha:c  ita  omni- 
bus  nota  ,  ut  excontraria  probatione  non  egeant  ,  fatis  namque  ad  fenfum 

patct  Sereniífimum  Eduardum  ,  íiquid  notum  íibi  fuboleret  ,  a  Ger- 
mânia fedulo  exceífurum. 

Omnia  lane  divina  ,  &  humana  jura  ftatuunt ,  juxta  menfuram 
delicTti  infligendum  e(Te  plagarum  modum ,  &  ex  alterius  culpa  nemi- 
nem  ple&endum  ,  non  fratrem  pro  fratre  ,  neque  pro  patre  íilium,  & 
11  quando  invenimus  filios  pro  crimine  parentum  plexos  ,  id  quideni 
folus  Deus  eíficere  potuit ,  cum  ob  rationes  mortalibus  non  notas  , 
tum  quia  quoad  Deum  nemo  innocens  nafcitur  :  At  apud  homines  no- 
xa  fupplicium ,  &  vindiclam  culpa  prsecedere  debet. 

Hitc  omnia  ,  par  credere  eft  ,  Auguíliílimum  Imperatorem  in- 
génuo profeíTurum  ,  &  fortaíTis  ,  qui  ejus  facla  divino  veluti  emiííà 

ípiritu  refpeclaverint ,  ad  aliam  fupcriori  ílmilcm  excufationem  recur- 
rendum  arbitrabuntur ,  Screnillimum  fcilicet  Eduardum  íi  non  culpa , 

faltem  caufsâ"  teneri ,  ne  Caftellae  poífit  obcííe ,  aut  prodeíTe  Portu- 
galUx.  Porro  enim  nulla  hac  deterior ,  vei  injuílior  excufatio  pote- 
rit  excogitari ,  quippe  inter  Caefarem  ,  &  Regem  Portugallise  ,  nul- 
lum  unquam  bellum  indiclum  ,  nulla  excitata  contendo  fuit,  cujus 
ergo  íibi  licita  credatur  Luíitanorum  oífeníio  ,  immo  inter  aufíriaces 
Imperatores  ,  &  Reges  Portugallias  fumma  pax  femper  extitit  multo 
fanguinis  ,  &  conjugij  vinculo  obligata.  Plane  fi  Sereniffimus  Eduar- 
dus  vinculis  piemitur  ne  pátria:  proíit ,  quid  unus  tot  inter  miilia 
<jui  aclu  profunt  ,  &  Portugalliam  juvant  ?  Non  ne  Celíiííimi ,  & 
Strenuiííimi  Galli ,  Sueci  ,  Britam ,  ac  demum  Batavi  inita  pace ,  &  foe- 
dere  Portugallise  incubant  defenlioni  ?  Indignum  quidem  eft  tantum 
virum  de  Império  benemeritum  ad  carcerem  catenatum  trudi ,  qui 
Auguftiííimo  Imperatori  nulli  unquam  odij  ,  aut  íimultatis  occafioni 
fuit ,  nullum  etiam  in  eo  admiíTum  ,  quod  Imperatorem  ad  vindiclam 
agere  debuifíet ,  quem  forte  poenitet  (&  hoc  credendum )  tot  natu- 
ralia  ,  &  civilia  jura  peíTundari  in  obfequium  Regis  Catholici  ,  cum 
íibi  alterius  caufsâ  licere  nequicquam  putet ,  quod  fua  haudquaquam 
licitum  forct ,  etenim  in  fumma  poteftate  min  ima  eft  llcentia ,  &  juf- 
te  caufamur  poteftatis  exceffiim  ,  praeiertim  in  eo  confpccHorcm  qui 
major  habetur.  Decet  quidem  fupremam  Majeftatcm  fervare  leges 
quibus  ipfa  foluta  eíTe  videtur ,  &  majus  Império  credere,  legibus 
obfccundare.  Ideo  non  abs  re  pu tarem  Auguíliílimum  Imperatorem 
prava  aliqua  fuggefcione  commotum  à  pietate  folita  denexiíTe,  8z 
fpem  fore ,  ut  ipfe  libertati  SereniíTimi  Eduardi  viriliter  invigilet ,  & 
quod  properatò  effcéhim  eft  faniori  confilio  farciatur  ,  quippe  ad  hoc 

fpcclabiie  opus  magnoperc  confert,  vulgo  quod  uti  vcrum  circumfer- 
Tom.  IV.  Tttt  tur , 
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tur ,  inter  ipfum  ,  &  Regem  Catholicum  fcriptis  conveniíTe  ,  ut  fi 
quando  Imperator  è  re  fua  putaret  Germaniam ,  &  in  ejus  ma  num 
Serenifíimum  Eduardum  redire ,  ut  inde  in  libertatem  vindicaretur  à 
Rege  Catholico  continuo  remittendum.  Vero  hanc  cautionem  pof- 
cebat  innocentia  Sereniílimi  Eduardi  ,  &  eadem  quoque  poílulat  ,  ut 
líber  dimitatur. 

Dubitari  licet  utra  potentior  in  caufTam  influat ,  Judicum  pie* 
tas  ,  an  Rei  innocencia  ?  &  verum  eft  illam  multoties  tenerrimo  ju- 
dicantis  animo  ita  blandiri ,  ut  illius  amore  delufus  à  re£H  praxeptio- 
ne  dimoveatur  ,  quandoquidem  vero  íimulatam  verfutiam  fallacise 
pigmentis ,  &  fuco  medicatam  pro  innocentia  apparere.  Verum  enim 
indubium  eft  utramque  firmari  ,  íi  in  communi  virtutum  omnium 
baíi ,  nempe  juftitia  ,  fubfiftat.  Rede  noverim  ,  Majeftates  ,  Sereni- 
tates ,  &  Celiítudinss  veftras  pro  innoxij  Infantis  Eduardi  calamitati- 
bus ,  &  acrumnis  pietate  moveri ,  noverim  deinde  coram  vobis  infan- 

tis caufTam  ftrenuè  agere  ejus  innocentiam ,  attamen  íi  juftitias  hx 
ipfrc  adhsereant  ,  eò  tutior  defeníio  evadet ,  quò  cseteris  virtutibus 
juftitia  prreftantior  eft.  Offerimus  Sereniílimi  Eduardi  caufTam  à  vo- 

bis ,  ut  publicae  pacis  arbitris  judicandam ,  uti  Principibus  defenden- 
dam  ,  &  quamquam  defeníionis  aditus  praecludi  ex  eo  videatur ,  quod 
nulla  criminis  objeclio  materiam  defeníioni  fuppeditet ,  tamen  haec 
eadem  erit  prima  defendendi  ratio  ,  cum  conftet  D.  Eduardum  ad 
quinquennium  vinculis  teneri ,  &  nullo  unquam  crimine  notari ,  aut 
criminis  fufpicione  ,  vel  levifTime  potuiíle.  Quas  ob  res  prashendi 
haud  debuit  ,  &  proculdubio  injuftius  detiuetur,  tempus  enim  non 
mutavit  cauíTam  ,  fed  auxit  rationem  querelai :  Ordo  rerum  ex  pri- 

mórdio nafcítuí  ,  &  eò  íit  injuria  gravior  ,  quò  prolixior  ,  attamen 
ex  ea  ipfa  fa:pius  melioris  fortuna  adventum  prxftolamur. 

Non  repetitu  tantum  ,  fed  &  reJatu  indigna  eft  effióti  criminis 
objc£tio  ,  nempe  SereniíTimi  Eduardi  fratrem  Joannem  vi ,  &  armis 
occupare  Portugallia;  Regnum ,  íed  huic  fatis  fuperque  iuperius  ref- 
ponlum.  Quin  etiamfi  contra  veritatem  íingamus  ,  &  Serenifíimum 
Joannem  Regnum  vi  occupafle,  &  hujufce  rei  confcium  D.  Eduar- 

dum ,  íi  ipfe  Impcratorem  adiret ,  fiigse  ,  &  fugienti  prsefidium  pof- 
tulatum  ,  haud  dubiè  tucndus  ab  eo  ,  juvanduíque  erat ;  quantavis  er- 

go culpa  Sereniíí«mus  Eduardus  afficeretur  ,  ad  fines  Imperij  fal  tem 
debuit  ab  imperatore  liber  dimitti ,  &  multo  amplius  cum  certo  feires 
virum  vitse  innoxium  ,  &  fraternas  dominationis  ignarum.  Alioquin  fi 
Impcratoris  praefidium  ad  fe  profugientes  deludcret  ,  nulla  prorfus 
mortalibus  fecuritas  cíTet ,  nulla  tutela:  cura  ,  aut  aíili  fpes  :  Prope- 
modum  jura,  &  libertas  Imperij  in  pellum  irent,  fraclaque  juftitiar] 
&  a;quitatis  compage  ad  vitia  his  virtutibus  contraria  aditus  patefíe- 
ret  ,  quod  fane  ab  Auguftiffimo  Imperatore  fperandum  non  eft  ,  im- 
mo  ,  ut  libertati  Sereniílimi  Eduardi  quanto  ejus  invigilet,  <Sc  inde- 
íinenter  ftudeat ,  ut  anteacla;  captivitatis  csempium  intra  juftitise  ,  & 
pietatis  ambituni  deliteícat,  &  fíquid  fuit  miuus  tanta;  majeílati  con- 
veniens  melioris  coftcilij  velifeatio  obumbref. 

Inter  gentes  qua;  humanam  federarem  vcncrantur ,  nulla  ad\-e- 
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nis  ita  eíl  exofa  ,  ut  legatos ,  caduceatores  ,  vel  cauíTa  promercij  ,  & 
traníitus  ,  aut  alitcr  ad  fe  jufte  adventantes  intercipiat,  &  vinculis 
comprimat ,  quinimmo  inter  Príncipes  qui  ortodoxa  fídei  pietatem 
recolunt  ,  communi  vcluti  lege  padhim  ,  fcitumque  eft ,  ut  exorto 
bello  milites  utrique  capti ,  vel  liberaliter  adfuos,  vel  exigua  mer- 
cede  pro  expenfis  exercitus  reddita  dimittantur.  Quamobrem  cum 
Screniilimus  Eduardus ,  non  proprij  compendij  cauísâ ,  non  ut  hoftis 
Germaniam  iverit ,  fed  ut  in  Caeíaris  caftris  militaret ,  proculdubio 
de  injuftis  vinculis  juíte  queritur,  ac  juftiílima  manet  illum  defenfio, 
&  firma  fpes  libertatis  ,  qua  etiamíi  hoftem  ageret ,  frueretur. 

Inter  máxima  Dei  attributa  íplendet  juftitia ,  in  terris  eft  re- 
rum  dominatrix  ,  &  dominantibus  adeo  conveniens  ,  ut  nullus  ubique 
gentium  fit ,  qui  quantadibet  Majeftatis  caput  extollat,  fui  principa- 
tus  fafces  juftitia:  non  fubmittat ;  íi  ergo  palam  eft  Infantem  Eduar- 
dum  injufte  vinculis  teneri,  ex  diverfo  quoque  patet  juftiffimam  illius 
defeníionem  cíTe  ,  &  Auguftiímno  Imperatori  tantum  ,  fed  &  vobis 
Sereniflimi  Reges  ,  &  Refpublicse ,  &  Principes  ex  debito  incum- 
bere. 

Infontem  dicimus  ,  qui  nec  tenetur  culpa ,  nec  legibus  debet , 
&  jiiftè  defendi  crimine  vacantem  ,  in  Infante  Eduardo  nulla  culpa, 
aut  culpas  viíitur  obumbratio  ,  atque  ideo  plana  defenfioni  fternitur 
via  ,  fi  ab  ijs  fufcipiatur ,  qui  &  innocentium  tutellam  amant ,  &  cul- 
tum  juftitiae  fufpiciunt ;  fe  pios  profitentur ,  qui  pietatem,  &  juftos, 
qui  juftitiam  colunt ,  bportet  tamen  utramque  operibus  comprobari  , 
ut  inde  exercentis  gloria  exurgat  nullo  fub  feculo  peritura.  Nil  equi- 
dem  vobis  accidere  gloriofius  poteft  ,  quam  pro  infonte ,  &  juítitia 
vires  exercere  :  Nil  laudabilius ,  quam  virum  innoxium  à  manu  injufte 
detinentis  eripere :  Nil  denique  juftius  ,  quam  innocentem  Principem 
ab  injuftis  vinculis  emancipare.  Plane,  quod  pietati  impenditur, 
quod  juftitiie  tribuitur  nullus  indignantis  fortuna:  cafus  obruere ,  aut 
vetuftas  edax  poterit  abolere  ,  quin  etiamíi  quid  juftè ,  aut  pie  ero- 
gamus  centeíimo  faenore  ,  ac  mercede  duplici  nobis  rependitur.  Eò 
igitur  follicitudinis  veftras  erit  amplior  retributio  ,  quò  precioíior  eft 
immortalis  gloria  veftro  nomini  comparanda.  Facite  ne  labelcat  occa- 
fio  Império  cum  primis  opportuna  ,  vobis  laudabilis ,  &  decora  ,  & 
Serenifilmo  Eduardo  non  conducibilis  modo  ,  fed  etiam  neceíTaria. 

Ad  haec  confiderandum  eft  ,  quantum  in  vinculis  Sereniflimi 
Eduardi  venerabilis  juftitia:  venuftas ,  &  fplendor  deformetur  ,  &  au- 
toritas  vilefcat,  cujus  vultum  decorarc  folet  utriufque  fídei  obfervan- 
tia.  Potcrat  quidem  Germânia:  militans  fummam  fibi  fecuritatem  , 
ejus  fídei  publica:  fponfione  facratam  polliceri ,  qua  etiam  hominibus 
datum  innftenfo  pede  remotas  orbis  plagas  peragrare.  Huic  nimium 
credens  Imperator  Carolus  Quintus  ad  Belgas ,  &  túrbidos  tunc  Gan- 
davenfcs  íine  copijs  ,  &  pene  fine  comitatu  propcravit,  cumque  cx- 
ceptus  eífet  à  Chriftianiílimo  ,  &  Sereniífímo  Rege  Francifco ,  is  fae- 
pius  à  luis  exagitari  coepit ,  cur  non  hominem,  in  quo  rerum  mo- 
mentum  ,  teneret  ?  nulla  tamen  fpe&abilis  militas  invidlum  Regis  ani- 
mum  pcllexit  quod  Gafarem  apud  fe  haberct  ,  qui  dicere  folebat ,  íi- 

Tom.  IV.  Tttt  ii  dem 
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dem  fi   totó   orbe  exularet ,    tamen  Regibus   tenendam  eíTe ,  qui  ca 
íòla    cogi ,  adftringique  poíTent ,  quod  utique   non   à  Chriftianifíímo 
Rege  tantum  feimus  obfervatum  ,  fed  &  a  Pamo  Chriftiani  nominis 
hofte ,  ut  referunt  Hifpanise  annales.     Cum  Alfonlus  a  Sanctio  fra- 
tre  monafterium   primo  proíiteri  coadlus ,  tamen  ad  Almenonem  To- 
leti  Regem  profugiíTet ,  is  licet  ipfum  Toletani  Regni  everíbrem  fu- 
turum  in  praefagijs ,   &  vaticinijs  haberet ,  tamen  incolumem  illum  , 
&  muneribus    fuíTarcinatum  Caftellam  libere  abire  permifit ,  ne   rldem 
publicam ,  &  Alfoníi  flduciam  luderet  ;  fed  quid  exempla  ferva tac  fi- 
dei  quxrimus  ?  Quid  fa^Ms  egregijs  fervandam  períuadere  conabimur? 
Nonne  apud   omnes  religioso  euftoditum  ,  ne  fídes  publica  violetur? 

Conftans   fiducia    Infantem    Eduardum   tenuit  ,   nullo    unquam 
tempore  Caftellanis  tradendum  ;  fed  quo  id  fato  accidiffet ,  qua  for- 

tuna:  adverlantis  injuria  haud   ignotum  eft ,  rnaxime  Principibus  Im- 
perij  pro  libertate  SereniíTimi  Eduardi  faspius   obfecrantibus ,  &  jura  , 
&   immunitatem  Imperij  alioqui  corrumpi  fuadentibus.     Quod  quan- 
tum  Eduardi  juftitiam  commendet ,  quantumque  ad  ejus  defenfionem 
conferat  fatis  vobis  SereniíTimi  ,  Sc  Celfiífimi  Domini  compertum  eíTe 

debet.     Oportet  ergo,  ut  omnes  pro  juftitia  ad  emendandum  conve- 
niatis  ,  quod  indigne  patratum   eft ,   &  tantundem  referat  pietas  ,  Sc 
juftitia    pro   SereniíTimo  Eduardo   quantum  ejus  innocentia  poftuíat, 
ne  vincula  innoxium  teneat,  &  carcer  infontem,  fed  omnino  liberta- 

te donetur  ,  qui  líber  ,  Sc  ingenuus  eft ,  qui  nec  criminis  conícius  un- 
quam ,   vel  autor  fuit.     Cauíam  communem  omnibus  fecit  pietas  ,  & 

juítitia,  quarum  defenfio  ad  Sancliílimum  Praefulem  Summum  Dei  Vi- 
carium  ,  pietatis  patrem ,  &  juítitia:  Vindicem  in  primis  fpecTat ,  cu- 
jus   proprium   eft  potentiorum  injurijs  oceurrere,  &  fuper  quaerellis 
inter  oppreíTos  ,  &  Principes  judicium  ferre.     Deinde  nihil  Auguilif- 
íimo  Ca;íari    glorioíius  evenire  poteft ,  quam  Ducem  fuum  ,  conían- 
guineum  fuum  ,  Principem ,    &  infontem  in  libertatem  aíferere.     Si 
quando    enim    pro  juftitia   certare  vifum  eft,  nuíía  juftior,  aut  illuf- 
trior  occaíio  offerri  poterit  ad  exercendam  animi  virtutem,  &  genera- 
lem   pacem  ,  jam  diu  concupitam  feliciter  conciliandam ,  quam  íl  Se- 
reniífiimis  Eduardus  è  vinculis  eruatur ,  alioquin  contempto  hoc  diífi- 
dij  fomite ,   nec  nos  manebit  pax ,  nec    pacis  velamento  ( íiqua   inie- 
tur)  ita   belli   ardor  reftinguetur    quin  ignis  in  cinere  latens  novum 
excitet  incendium. 

Vos  Serenifllmi  Reges  ,  Principes,  Refpublica,,  ac  Excellentif- 
íimi  ,  Sc  Uluílriííimi  eorum  legati  operam  veftram  piè  ,  &  juftè  pro 
infantis  defenfione  impendite  ,  liberate  virum  Principem  vinculis  im- 
piè,  &  injuftc  detentum ,  &  infontem  in  libertatem  eripite :  Et  vo- 

bis hoc  cgregium  facinus  univerfus  orbis  gratulabitur,  &  ex  eo  ge- 
jieralis  pacis  exordium ,  6c  progreífum  feliciílimum  aufpicabimur. 

Marm 
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Mamfejlo  ,  que  publicou  o  Senhor  Rey  D.  JoaÕ  o  IV.  pela  inno- 
cencia  do  Infante  D.  Duarte ,  feu  irmão ,  achado  entre  as  nego- 
cioçoes  de  Francifco  de  Sou/a  Coutinho ,  que  con ferva  D.  Fran- 

cifco de  Ahneiía  ,  digniffuno  Académico  da  Academia  Real  da 

Hijloria  ,  ao  prefente  Principal  da  Santa  Igreja  de  Lisboa ,  que 
mo  participou  m.Jl 

Serenijjimi  Príncipes  ,  Potentifjimv  Chi  t  ates  libera ,  HltiflriJJimi  Status 
Sacri  Romani  Imperij. 

COnqueruntur  Excelfus  ,  ac  Praepotens  D.  Joannes  Luíltanise  Rex,  Mnm   2.n  8 
una   cíim  omnibus  Regnis  íibi  fubjcclis  de  graviílima  ,  &  enor-  *     7  ° 

mi    injuria   a  Sacra   Ca:faria  Majeílate  illata   in  iniquifllma,  crudeli , 
ac    tirânica  vexatione  Sereniíllmi   Infantis  D.  Eduardi :  clamant  in  ea 
violata  omnia  divina,  atque  humana  jura  ,  fra&a  publica  tranquillita- 
tis  fundamenta ,  everfam  communem  Tmperij  libertatem ,  vituperatam 
Germanicam  fidcm  ,  fublatam  Civitatibus  ,  ac  populis  liberis  immuni- 
tatem  ,    exteris   Principibus    reverentiam ,  ac  Sacro  Romano  Império 
debita    maieílatis   obfjquia  penitus  intercepta,  teírantur  captivitatem 
innocentiTimi    Principis    minitari   omnibus   Principibus  Germaniae   ab 
Auftriaca   Domo    periculoíiíTimum  abíblutae  dominationis  exemplum 
&    per  id   ominari  licere   ilJatos  iri  in  Germaniam  Hifpanos  mores , 
leges    exleges  ,    infanas   cupiditatcs  ,  crudelem  tirannidem  ad  pcrden- 
dam  auream  libertatem,  ad  violanda  iura  ,  &  privilegia  liberarum  Pen- 

tium ,  ad  tollendas  franchigias  ,  &  libertates  Germânicas,  ac  denique 
fubjugandos  quotquot ,  vel  natura ,  vel  Coclo  íbrtiti  íiint  libertatem. 
Notiírimum  eft  univerfse  Germânia  Sereniflimum  Infantem  D.  Eduar- 
dum  ,  reli£ta  Aula   Sereniííími  Regis  fratris  fui  ( tunc  Ducis  Bnpan- 

tini )  relicla    pátria,    propriis    commodis    fubditorum   obfcquijs  ,°do- mefticis  delitijs ,  Germaniam  expetiviííe ,  ut  Imperatori ,  ac  Sacro  Im- 
pério  deferviret   in   ea   quam  exeílimabat  caufam  publica  libertatis 

per    o£to  annorum  fpatium  perpetuo  aftitide  bellis  ,  nuílis  pepercii- 
fe  laboribus  ,  nullis  moleftijs  vitae  militaris ,  profudiíTe  ingentem  au- 

ri  vim  in  fui,  ac  fuorum  familiarium   magníficos  belli  apparatus ,  ac 
reliquos  fumptus  ad  vitam  in  Imperialibus  Caftris  pro  dignitate  per- 
fonas    traducendam ,   fpernebat   Portugalliíe  SereniíTima  Domus  conti- 

nuas  illas,   &  máximas  expenfas  praeocuiis  habens  obfcquium  ,  quod 
Screniílimus  Infans  preftabat  Sacro  Império  quo  cum  inviolabili  fede- 

re  femper  fe  fenferat  colligatam  ,  quod  etiam  docuit  SereniíTimus  D. 
Rex  Joannes  ipfo  Regni  fui  exórdio  ,  reftituta  cum  Civitatibus  fran- 
chis  negotiorum ,  &  contractuum  cum  Lufitania  mutua  libertate,  fu- 
blatis   tirannicis    Hifpanorum    ediclis ,  &  impedimentis  injurioíiíTimis 
ad    ultro  ,   citroque  commeandum  ,   ac  libere  cum  Germânia;  populis 
agendum  ,  verum  enim  vero  non  quod  ea  plurimi  ítetirint  Sercniílimx 
Domui  ,    fed  quod  ea  omnia  D.  Infanti  emerint  crodeliffimam  capti- 
vitatem  jure  mérito  lamcntaatur.     Abíoiuio  bello  anni  1630.  in  Sue- 

YÍam 
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viam  miíTiis  SercniíTimus  Infans  cum  iis  qua  inibi  hibcrnatura  erant 
copijs  íènfit  propterea  non  parvas  orituras  eíTe  difricultates ,  atque  ut 
eas  facilius  depellcret  ore  Cafaris  exiítimavit  íi  coram  ipfo  agerct 
ipfc  ,  ac  non  per  litteras.  Pervenerat  per  id  tempus  Ratisbona  ru- 

mor de  reftitutione  Regni  Luíitania  SereniíFmo  Regi  D.  Joanni , 
pervenerat  quoque  ad  aures  D.  Infantis  ,  niti  Rcgis  Catholici  Minil- 
tros  ,  ut  ipíe  caperetur  ,  ac  daretur  in  cuftodism  ,  attamen  iecurum 
fe  exiftimans  ab  omni  violentia  jure  publica  libertatis  Germânia:  ,  tu- 
tum  patrocinio  legum  ,  &  immunitatum  Imperij  fub  ciijus  aufpicijs 
demcrebat ,  iter  fuum  ftatuit  profequi  Ratisbonam  ufque ,  eo  íecu- 
rior  ,  quo  in  itinere  obvium  habens  Illuítriílimum  D.  Aloyílum  Gon- 
lagam  ab  eo  intellexit  vocari  fe  a  Sacra  Cafarea  Majeílate  ,  quamob- 
rem  parare  fe  libenter  Imperiali  mandato  gavifus  •,  minimè  exiftima- 
vit  in  animo  Chriíliani  Principis  latere  poíle  eam  prafidiam  qua  bo- 
na  ííde  ,  ac  fpecie  hofpitalitatis  ,  Principem  liberum  ,  fanguine  Ré- 

gio procreatum  ,  qui  ei  fideliílimè  inferviebat  infidiosc  caperet,  at- 
que ab  omni  culpa  vacuum  in  manus  inimicorum  ci  udeliter  daret , 

eíTe  hoc  tam  abominabile  ,  atque  execrandum  inhumanitatis  exemplum 
quod  aternum  duraturum  in  omni  poíterorum  memoria  cenfeatur. 

Non  defuerunt  qui  tunc  objicerent  Sacra  Cafarea  Majeítati  in- 
nocentiam  Sereniflimi  Infantis  ,  cum  in  Império  degere  Império  de- 
fervire ,  Imperij  legibus  venire  immunitatem  Civitatis  Ratisboneníis 
ei  favere  tutari  tempus  ipíum  dicla  quo  tutiílimus  debet  eíTe  uniqui- 
que  acceírus  ad  eum  conventum  ,  memoratum  delicia ,  íiqua  eílent , 
contra  Hifpaniam  commiíTa  in  Alemannia ,  minimè  venire  tuenda  , 
contra  franchigiam  Imperij  iri  non  poíle  niíi  dettructa  áurea  Germâ- 

nia libertate,  everfo  franchigia  fundamento,  abominabili ,  ac  p?rni- 
ciofiíilma  fufpicione  omnibus  inquilinis  peíluna  fervitutis  ipfiufmet 
Hifpania  Gentis  nitiffimum  fervitium  ,  in  Hifpania  tantum  tolerari 
poíie  ,  utpote  in  Província  Rcgibus  hereditária  non  decliva,  &  qua 
non  fubditorum  furfragijs  ,  fed  jure  íànguinis ,  non  paclis  ,  &  popu- 
lorum  coníenfu  ,  ícd  vi,  &  jure  defpotico  Sceptio  fuorum  Regum 
íubjiciatur  ,  longe  diíferre  leges  ,  pacta  ,  &  mores  Germanorum  ab 
Hiipanis,  durum  nimis  illorum  abfoluta  dominationis  jugum ,  atque 
ingénuo  homine  indignum  ,  Hifpanos  ccnleri  mancipia  fuorum  Re- 

gum etiam  Hifpania  Rcgna  tcítari  fe  propterea  facla  eíTe  teatrum 
humana  calam  i  ta  tis.  ScreniíTimum  Luíitania  Regem  non  creare  in- 

juriam impera  to  ri ,  nec  Romano  Império  accipiendo  ab  unanimi  uni- 
verforum  fubditorum  coníenfu  Regnum  illud  quod  fibi  à  Regibus  ex- 
traneis  fucrat  ufurpatum  ,  &  vero  quando  id  ellet  contra  jus ,  &  fas 
(  quod  nullo  modo  eíTe  poterat )  non  fpeclare  ad  Imperatorem  id 
cognofeere  ,  vel  fe  hujus  caufa  Judiccm  conftituere  nullo  fubjcclio- 
nis  ,  vel  dependentia  jure  in  Luíitania  ab  Império  Romano  ipfum 

Impcrium  eífc  refugiu  m"  innumerabilium  fubditorum  Regis  Catholici, 
qui  criminibus  oppreífi  ad  illud  tanquam  ad  facram  anchoram  profugi- 
entes  tutelam  fortiuntur  ,  ac  fecuritatem  innocentiam  Sereniflimi  In- 

fantis íi  non  mereri  eandem  quam  ipfi  criminoíi  fecuritatem  certè  tam 

indignam  acceptam  fufpieionem  augere  pcífc  dui aturas  qucrcllas  dicen- tium 
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tium  Auguftiífímam  Domam  âiuftriacam  diillparè  vclle  Romani  Im- 
perij  jura  ,  tollere  privilegia  Germanorum  ,  &  pravis  Hifpanorum 
concilijs  perdere  omnem  publicam  libertatem ,  Sereniílimi  Infantis  er- 

ga Aiiguiliífírnam  Domum  Auftriacam  obfcquia,  fldcm ,  gefta  ,  bene- 
ficia collata  ,  ingrati  aniuii  vitio  à  Sacra  Majeílatc  Qefarea  compen- 

lari. 

Vcrum  haec ,  &  alia  multaque  à  fideliíTimis,  &  fapientiflímis  vi- 
ris ei  ante  óculos  fuere  propofíta  minimè  à  fententia  deducere  potu- 

erunt  ,  nec  erficerc  ut  iníbntem  non  daret  in  vincula ,  fed  infolita 
violentia ,  ac  damnabili  crudelitate  Principem  liberum  régio  fanguine 
procreatum  ,  Regis  fratrem  ,  ac  filium  Sereniílimi  Principis  cum  ipta 
Auguftiirima  Domo  Auftriaca  ,  atque  omnibus  fummis  Chriftiani  Orbis 
Principibus  areia  confanguinitate  conjuncTum  Hifpanorum  ódio  con- 
ceílit ,  traditumque  in  manibus  DocToris  Navarri  hominis  viliííimi  ge- 
neris  ,  expofuit  ipíius  duriífimo  equas  ac  infolenti  império  ,  &  quod 
peius  fuit  pofthabitis  Germaniae ,  immo  ipíis  divinis  ,  ac  humanis  le- 
gibus  permifit  ex  Imperij  finibus  abítrahi ,  &  rnediolanum  ufque  af- 
portari  in  arfH  filmam  cuíiodiam  (pacto  propter  id  pretio  cum  Hií pa- 

uis )  ubi  foediílimo  carceri  mancipatus  fummo  cum  vitae  periculo , 
continuis  erumnis  ,  animi ,  &  corporis  moleftijs,  ac  diuturnis  aegri- 
tudinibus  ,  crudelitate  Hifpanorum  incredibili  conficitur  immerentiíli- 
mus.  Alia  ,  quaíi  infinita  atrocia ,  non  minus  horrenda ,  quàm  exe- 

cranda contra  innocentiílimum  Principem  perpetrata  recenfenda  oceur- 
runt ,  imo  ut  propalentur  quafi  violenter  lefe  ingerunt,  atque  fingu- 
la  referre  juílitia  ipía  compellit.  Verúm  modeítia  ( nè  caítas  innocen- 
teíque  audienfckim  aures  offéndant)  fuperfedere  fuadet.  Unde  haec 
paucula  quaíi  tantum  delibaífe  ílifficiat.  Quod  íi  SereniíTimus  Prin- 
eèps  haberet  Ettã.  quod  fi  Sereniffimus  Princeps  haberet  aíiquam 
faltem  vel  apparentem  piacuii  eujufvis  fpeciem  ;  Sereniífimus  Rex  fra- 
ter  ipíius  amantiflimus  ,  omníaque  ipíius  Regna  ferrent  animo  equio- 
re ,  &  vero  pati  tam  gravia  Infantem  innocentiílimum  eam  tantum  ob 
caufam  quia  frater  eít.  Regis  Lúíitanias ,  nullo  modo  ferre  poíiiuit , 
cum  non  folum  id  fit  ni  injuriam  Portugalíise  fanguinis  ,  veríim  etiam 
Suíe  Majeftatis  juftitiíe  notam  inurere  videatur  ,  quaíi  vero  ipfe  Rex 
D.  Joannes  non  jure ,  fed  injuria  Rennum  Lufitanise  poffideret. 

Notum  eft  orbi  pene  univerfo  Sereniíllmam  Tnfantem  D.  Cate» 
rinam  Suíc  Majeftatis  Aviam,  Neptem  vero  SereniíTími  D.  Emanweiis 
Regis  Lufitaniaz  reprefentationis  benefício  fucceíIiíTe  in  Regno  Por- 

tugal lias  jure  patri  fuo  demortuo  Sereniflimo  Infanti  D.  Eduardo , 

qui  utpotc  mafeulus  proculdubio  prasferendus  erat  Seremfilniíe  Infan- 
ti D.  Eliíàbcthae  forori  fuse  ,  matri  Catholici  Regis  D.  Philippi  Se- 

cundi  ,  atque  adeo  Infantem  D.  Caterinam  prseponendam  fui  fie  D. 
Philippo  Regi  Catholico  cum  hic  reprefentaret  foeminam  feilicet  ma- 
trem  fuam  D.  Elifabetham ;  D.  Caterina  vero  reprsefentaret  mafeuium, 
feilicet  patrem  fuum  Infantem  D.  Eduardum. 

v1,  ;m4o.  Cautum  eíTe  Pvcgni  Luíltani  legibus  quamcumqiie 
Inrantei  fefninam  ,  qnae  mibcrct  extraneo ,  eo  ipfo  privatam  cenfe- 
ri  jure  fueceífionis   in  Regno  Portugallisej  quare    ctiamfi  quid  Júris 

pre- 
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pretenderc  potuiífet  D.  Infans  Elifabcth  mater  Catholici  Regis  ,  id 
toturn  quantumque  eíTet  per  matrimonium  cíim  Auguíliííinio  Impera- 
tore  Carolo  V.  utpote  cum  extraneo  proculdubio  perdi  diílet. 

Teitio.  Potentiífimum  D.  Philippum  Regem  Catholicum  ex- 
preílis  Regni  Fortugaltiae  legibus  fuiiTe  omninò  incapacem  ipfíus  Rcg- 
ni ,  Interdicentibus  Regni  íhtutis  cjuemlibet  cxtraneum  Regni  Luíi- 
tani  poiVeflione. 

Quarto.  SereniíUmum  D.  Joannem  ad  P  egnum  Avorum  íuo- 
rum  poítulatum  ab  unanimi  omnium  ítatuum  ,  ac  perfonarum  coníen- 
íu  ,  declaratum  Regem  legitimum  ,  acclamatum  ,  juratum,  coronatum, 
omnium  requifíta  iblemnitate  jure  perfíftente  in  ipfo  Regno  decla- 
randi  ,  &  inaugurandi  Regem  in  caiu  defectus  fucceíílonis ,  vel  du- 
bij  ad  quem  pertineat  ipíum  Regnum. 

Quinto.  Regem  Catholicum  utpote  intrufum  femet  reddidifíe 
incapacem  ejufdem  Regni  (fi  quod  jus  antea  habere  potuiífet  )quan- 
doquidem  lite  pendente  contempto  Judicio,  fpreto  jure  Regni ,  nec 
attentis  Gregorij  XIII.  admonitionibus  ,  vi ,  &  armis  Regnum  ad .  .  4 
invaíit ,  ac  íuse  poteílati  íubjecit ,  quod  licet  per  plures  annos  tenu- 
erit  fub  império  ,  ac  illud  Catholicis  Philippis  filio  ,  ac  nepote  reli- 
querit  poílidendum  ,  poíTeífio  tamen  ipforum  omnium  ,  utpote  malse 
íldei  non  praefcribit  ,  nec  licèt  centenária  fuiíTet ,  qualis  Regnorum 
eífe  debet ,  cum  fuerit  per  annos  fexaginta  ullam  unquam  attulit  ju- 
ribus  ipforum  (íiqui  eííent  poíTent)  auctoritatem. 

Hoc  eft  ,  SereniíTimi  Príncipes ,  Potentiílinix  Civitates  liberas , 
Illuftriílimi  ftatus  Sacri  Romani  Imperij  ,  quod  ex  parte  SereniíTimi 
Luíitanise  Regis  ,  &  Regnorum  ipíius  vobis  omnibus  exponitur  ,  à 
quibus  enixè  petunt ,  ut  coníiderata  caufse  iniquitate,  perfpecta  inju- 

ria qua  aílicitur  Natio  Lufitana  ,  perpenfa  neceííltudine ,  quas  femper 
interccílit  cum  ipla  Natione  Germânica,  vitre  crudelitate  qua  tracta- 
tur  Infans  innocentiífímus ,  rupto  fasdere  hoípitalitatis ,  violata  Ger- 

mânica fidc ,  everfa  Sacri  Romani  Imperij  libertate  ,  veftram  interpo- 
natis  cum  Sacra  Majeílate  Csefarea  auclroritatem  ,  ut  reílituto  Serenif- 
limo  Infante  ad  priíHnam  libertatem  ,  vel  faltem  ex  Hifpanorum  ma- 
nibus  erepto ,  celíet  jam  evidentiífimum  vita;  ipfíus  periculum  ,  quan- 
doquidem  innoccntia?  ipfíus  non  deíinunt  inimiciílimi  homines  extre- 
mum  exitium  machinari  ,  quod  pluribus  prasterea  qua:  fuo  tempore 

patefcent. 

No 



da  Cafa  %ea]  Tortugue^a.  705 

tf  o  tomo  terceiro  da  Collecçao  de  Tratados  de  Pazes  intitulada : 

Recueil   des    Traitez  de  Paix  ,  de  Trove  ,  de  Neutralitè , 

&lc.  Amjlerdam  chez  Henry ,  et  Ia  Veuve  de  T.  Boom.  A 

Ia  Haye.  Chez  Adrian  Moetyens  ,  et  Henry  Vau  Bui- 

deren  1700 foi.  pag.  566 fe  acha  o  Tratado feguinte. 

Tráitè  entre  Louis  XUr.  Rot  de  France ,  et  Monfteur  le  Prince  Edoú- 
ar  d Infant  de  Portugal.   Fait  à  Paris  le  2  Septembre  1649.  ̂ re" der.  Leonor  d.  Tom.  IV. 

ARticles   et  conditions  arreíleés  entre  le  Sieur  Cointe  de  Brien-  Nutt),  27  9 

ne  ,    Confeiller   du  Roi  en  fes  Confeils ,  Commandeur  de  fes  "  /  • 
Ordres  ,  Secretaire  d1  Etat  et  de  fes  Commendemens ,  CommiíTaire 
depute  par  Sa  Majefté :  Et  le  Sieur  Suarez ,  refidant  en  France  pour 
le  Roi  de  Portugal ,  agiíTant  en  ce  rencontre  pour  et  au  nom  de  M. 
le  Prince  Edoíiard  fon  Frere ,  Infant  de  Portugal. 

Sa  Majefté  aiant  entendu  la  propoíition  faite  par  le  Sieur  Sua- 
rez ,  au  nom  du  dit  Sieur  Prince  Edoíiard  ,  detenu  Priílonier  par  les 

Efpagnols  au  Chafteau  de  Milan ,  qu1  il  pleuft  a  Sa  dite  Majefté  con- 
tinuei" fes  inftances  pour  fa  liberte  ,  &  de  ne  point  fe  lafler  de  Ia 

demander  ,  &  pourluivre  juíques  à  ce  qu'  il  en  aie  reçu  le  fruit.  Et 
fe  fentant  deja  três  obligé  à  la  proteótion  et  aux  aftiílances  ,  qu'  il 
en  a  recues  ,  il  auroit  en  la  penfée  de  temoigner  fa  reconnoiííance 
et  fa  gratitude ,  par  des  marques  plus  effeclives  de  fon  affeclion  en- 
vers  Sa  dite  Majefté ,  en  lui  donnant  un  fecours  des  VeíTeaux  armez 

en  Guerre  pour  s'  en  fervir  contre  leurs  communs  Ennemis  ;  ce  que 
ne  pouvant  faire  alfez  facilement,  il  auroit  fait  fupplier  Sa  Majefté 

d1  accepter  un  fomme  d1  Argent  pour  emploier  à  cet  efíet ,  deman- 
dant  aufli  de  fa  part  qif  Elle  vouluft  entrer  en  obligation  avec  lui , 

de  ne  point  faire  de  Paix  avec  le  Roi  Catholique,  íans  qu'  il  s^  obli- 
ge  por  un  Article  du  Traité  de  mettre  en  liberte  le  dit  Sieur  Prince 

Edoíiard  ,  un  móis  au  plus  tard  apres  les  Ratifícations  d'  icelui  ex- 
pediées  ou  echangées ,  fur  quoi  ont  efté  refolúes  les  conditions  fui- 
vants. 

I.  Que  Sa  dite  Majefté  accepte  les  dits  offres  d'  autant  plus  vo- 
lontiers  ,  qu'  Elle  a  toujours  eu  beaucoup  d'  eftime  et  d'  afteclioii 
pour  la  perfone  et  les  interefts  du  dit  Sieur  Prince  Edoíiard  ,  au  nom 
du  quel  le  dit  Sieur  Suarez  promet  et  s'  oblige ,  ne  pouvant  donner 
preíentcmcnt  les  dits  vailfeaux  ,  de  ftiir  paier  au  Roi ,  és  mains  de 

celui  qu"1  il  voudra  commetre  ,  la  fomme  de  fíxcens  mil  livres  tour- 
nois  en  foixante  mil  Piftolcs  d'  Efpagne  et  de  poids  ,  qui  feront  ac- 
quiteés  cn  la  Ville  de  Lyon  ,  ou  en  celle  de  Ligourne ,  aux  choix 
de  Sa  Majefté  ;  fcavoir ,  la  moitié  comptant  a  lettre  veiie ,  et  le  ref- 
te  paiable  de  la  meine  forte  dans  la  fín  de  Novembre  prochain. 

II.  Le  dit  Sieur  Comte  de  Brienne  promet ,  et  s1  oblige  au  nom 
de  Sa  dite  Majefté,  que  moiennant  le  dit  paiement  ainfi  círechié  de 

Tom.  IV.  Uiiuu  la 
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la  ditte  íbmme  de  foixante  mil  Piftoles  d'  Efpagne  de  poids  a  Lyon 
ou  Ligourne ,  au  choix  de  Sa  Majefté  ,  fi  contre  ce  que  les  Mínif- 
tres  de  Efpagne  ont  déja  promis  a  Munfter,  cl  contre  la  coútume 
obfervée  en  tous  Traitez  de  delivrer  les  Prifioniers  ,  le  Roi  de  Ef- 

pagne faiíoit  difficulté  d'  accorder  la  délivrance  du  dit  Sieur  Prince, 
Sa  Majefté  n'  achevera  point  le  Traité  de  Paix  avec  le  dit  Roi  , 
qu'  ii  ne  foit  dit  par  article  exprés,  que  le  dit  Sieur  Prince  Edou- 
ard  fera  mis  en  liberte  de'-  fa  perfonne  un  móis  aprés  que  les  Ratifí- cations  du  dit  Traité  de  Paix  auront  eíté  expediées  ou  echangées  de 
part  et  d'  autre. 

III.  Promettent  le  dit  Sieur  Comte  de  Brienne ,  et  le  Sieur  Sua- 
rez ,  refpeélivement  fournir  les  Ratifications  du  prefent  Acord  ;  fca- 

voir  ,  celle  du  Roi  dans  trois  jours  ,  et  celle  du  dit  Sieur  Prince 
Edoúard  dans  ílx  móis  prochains  :  et  en  cas  que  le  dit  Prince  Edoii- 
ard  ne  vouluft  ratifier  le  prefent  Acord  dans  le  temps  fudit,  à  eté 
expreflement  convenu  qu'  il  demeurera  nul  et  eomme  non  avenu  , 
et  la  dit  moitié  montant  a  trente  mil  Piftoles  d'  Efpagne  de  poids  , 
qui  aura  eté  comme  dit  eft  payée  comptant  fera  rendúe  et  reftituée , 
et  tout  ce  qui  aura  efté  touché  par  fa  dite  Majefté  fans  retardement 
ni  difficulté :  et  neanmoins  ne  laiíTera  de  continuei'  fes  inftances  pour 
fa  liberte  avec  antant  de  chaleur ,  et  d'  afteéhon  qu'  auparavant. 
Fait  doubles  a  Campiegne  le  4  jour  dejuin  1649.  Signe  de  Lomo- 
nie ,  avec  paraphe ,  et  Chriftoval  Suarez  d'  Abreu  auíTi  avec  paraphe. 

Depuis  P  Accord  ci-deífus  arrefté  ,  et  expedié  ,  a  efté  encore 
convenu  entre  les  dits  Sieurs  Cornte  de  Brienne  et  Suarez  ,  qu'  au 
moien  du  paiement  qui  fe  fera  a  Lyon  ou  a  Ligourne ,  au  choix  de 
Sa  Majefté  ,  dane  le  móis  d'  Oclobre  prochain ,  de  trois  cens  mil  li- 

vres ,  ou  trente  mil  Piftoles  du  fecond  paiement  porte  par  le  dit 
Accord. 

I.  II  fera  dit  par  le  Traité  de  Tréve  ( en  cas  qu'  il  s'  en  faíTe 
une  de  plus  de  deux  ans  entre  les  deux  Couronnes)  comme  en  cas 
de  Paix  ,  que  le  dit  Sieur  Prince  Edouard  fera  mis  en  liberte  auíTi- 
tot  aprés  la  Ratification  du  Traité ,  et  que  le  meme  jour  d'  icellcs 
les  Ordres  d1  Efpagne  en  feront  envoiez  par  courier  exprés  a  celui 
qui  aura  en  garde  le  dit  Sieur  Prince  ,  fans  attendre  le  terme  du 
móis  aprés  la  Ratification  mentionée  ci-deíTus. 

II.  Qu'  il  fera  dit  auíTi  par  le  meme  Traité  de  Paix  ou  de  Tréve, 
que  le  dit  Sieur  Prince  fera  mis  en  dépoft  és  mains  du  Pape  et  de  la 
Republique  de  Vcnife  comme  les  mediateurs  de  la  Paix ,  ou  bien  du 
Grand  Duc  de  Florence ,  auíTi-toft  aprés  la  íignaturc  du  dit  Traité: 

et  que  dés  le  meme  jour  les  ordres  d"*  Efpagne  en  feront  envoiez par  courier  exprés  à  celui  qui  aura  le  dit  Sieur  Prince  en  garde , 
pour  le  remettre  h  celui  qui  fera  nommé  ,  et  envoié  par  les  dits  Me- 

diateurs ,  ou  par  le  Grand  Duc  pour  le  recevoir. 
III.  Qii'  il  fera  encore  dit  par  le  mefme  Traité  de  Paix  ou  de 

Tréve ,  que  celui  qui  fera  charge  en  dépoft  du  dit  Sieur  Prince ,  le 
mettra  és  mains  de  celui  qui  fera  nommé  et  envoié  de  la  part  de 
Sa  Majefté  pour  le  recevoir  et  conduirc  en  feureté. 

Et 
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IV.  Et  pour  donner  des  preuves  plus  particulicrs  de  1'  afteclion 

cr  bonne  volonté  de  Sa  Majefté  envers  le  dit  Sieur  Prince ,  promet 
le  dit  Sieur  Comte  de  Brienne  au  nom  de  Sa  dite  Majefté  ,  de  faire 
tout  fon  poílible  pour  obtenir  du  Roi  Catholique  ou  de  íes  Minif- 
tres  ,  que  le  dit  Sieur  Prince  foit  dépoíe  au  plutoft  és  cnains  des  dits 
Mediateurs  ou  du  dit  Graod  Duc  ,  et  d'  agir  avec  vigueur  pour  ce 
deircin  fans  attendre  le  temps  de  la  íignature  du  Traité  ;  et  en  cas 

qu'  on  le  puiíTe  ainíl  obtenir  ,  le  dit  Sieur  Suarez  fera  paier  par  le 
dit  Sieur  Prince  comptant  la  fomme  de  cent  mil  livres ,  ou  dix  mil 
Piftoles  à  Paris ,  es  mains  de  celui  qui  fera  nommé  par  Sa  dite  Ma- 

jefté pour  les  reccvoir. 
V.  Promettent  reípectivement  fournir  les  Ratiíications  comme 

deifus  ,  des  Articles  ajoútez  au  prefent  Traité.  Fait  à  Paris  le  i 
jour  de  Septembre  1649.     Signé  comme  deíTus. 

*Avifo  mandado  aos  Tribvnaes  porá  o  luto  pela  morte  do  Senhcrln* 
Jante  D.  Duarte ,  que  tirey  da  Livraria  m,J.  do  Duque  de 

CadaviJ. 

A  Gora  teve  S.  Mageftade  avizo  de  fer  falecido  o  Sereniífimo  In-  VTntY»  *  O  rt 
X"\fante  o  Senhor  D.  Duarte  no  Caftello  de  Milão  onde  eftava  ̂ um,i  °  u 
reduzo.  Mandame  dizer  a  V.  Senhoria  ordene  da  fua  parte  aos  Mi- 
niílros  ,  e  Officiaes  ponhaó  luto,  advertindo  que  o  que  S.  Magefta- 

de toma ,  he  de  capa  ,  de  capello ,  roupeta  de  baeta  de  cem  fios  por 
frizar  the  o  chaõ  ,  chapeo  com  tranço  do  mefmo ,  e  mais  de  meia 
aba  por  forrar ,  e  no  pelcoço  voltazinha  redonda  gomada  de  altura 
de  dous  dedos  ,  e  em  quanto  os  Miniftros  naó  eftiverem  com  luto , 
fe  abftera  V.  Senhoria  do  defpacho  do  Tribunal  procurando  que  fe- 
ja  fomente  por  hum  the  dous  dias  ao  mais.  Deos  guarde  a  V.  Se* 
nhoria  muitos  annos.  Paço  2.  de  Novembro  de  1649.  Advertindo 
a  V.  Senhoria  que  na  veípora  ,  e  dia  das  honras  ha  de  S.  Magefta- 

de e  Altezas  de  afeftir  com  capuzes  ,  e  carapuças,  ts  Pedro  Vieyra 
da  Silva.   t=:  Senhor  Prezidente  da  Meza  da  Conciencia  e  Ordens. 

Tom.  IV.  Unira  S  PkO 
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Carta  pela  qual  EIRey  D.  Filippe  confirma  a  obrigação1 ,  que  a 
Ducu ;  de  Medina  Sidónia  fez  do  dote  de  fita  filha  a  Dttqueza 
de  Bragança.    Ejlá  no  Archivo  da  Ca/a ,  maço  dos  Dotes. 

SEpan  quantos  efta  Carta  vieren,  como  yo  Don  Manuel  Alon-  JJ^yl  I. 
íb  Peres  de  Gufman  ,  el  Bueno  ,  Duque  de  Medina  Sidónia , 
Conde  de  Niebla  ,  Marquez  de  Cazafa  en  Africa  ,  Senor  de  An.  1636. 
la  Ciudad  de  San  Lucar  de  Barrameda ,  y  de  las  finco  Villas 
de  Guelba,  y  fu  partido,  de  los  Confejos  deitado  ,  y  guerra 

de  Su  Mageíhd  ,  y  fu  Capitan  General  dei  Mar  Oceano ,  y  Coíla, 
dei  Andaluzia,  Cavallero  dei  iníigne  Orden  dei  Tufon  de  Oro,  &c* 
Digo,  que  por  quanto  para  acavar  de  cumplir  ,  y  pagar  Ia  dote, 
que  prometi  a  el  Excellentifíimo  Senor  Don  Juan  Segundo  defte 
nombre  ,  Duque  de  Bergança ,  y  de  Barzellos  ,  Marquez  de  Villa  Vi- 
ziofa ,  Conde  de  Arrayolos ,  y  de  Ouren  ,  y  de  Neiva  ,  de  Penafiel, 
Condeftable  de  los  FLeynos  de  Portugal  ,  mediante  el  Caíamiento  , 
que  Su  Excellencia  abia  de  contraer  ,  y  que  ya  a  contraído  con  Do- 

na Luiza  Francifca  de  Gufman  ,  mi  hija  ,  y  de  la  Duqueza  Doíía 
Juana  de  Sandobal ,  mi  muger  ,  defunta  ,  que  fca  en  gloria ;  pedi  ,  y 
fuplique  a  Elíley  nueftro  Sefior  me  dieXe  ,  y  concediefe  licencia,  y 
facultad  ,  para  imponer  fobre  los  bienes  de  mj  Caífa ,  citado,  y  ma- 
yorafgo  quarenta  mil  ducados ,  que  valeu  quince  quentos  de  marave- 

dis ,  y  por  ellos  Ia  renta  ,  y  cenço  ,  que  ganan  ,  a  razon  de  a  vein- 
te  mil  maravedis  ,  el  millar  en  cada  un  afio  ,  que  íòn  íictccicntos  ,  y 

finqueata  mil  maravedis  en  favor  de  la  dicha  dote ,  mientras  no  íc  re- 

dimicien -, 
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dimiefen  ;  y  Su  Magcftad  fue  fervido  de  confedcrmela ,  como  dc^la 
coníla,  que  cita  firmada  de  íii  Real  mano  ,  y  refrendada  de  Don  Se- 
baílian  António  de  Contreras ,  y  Mitarte ,  fu  Secretario ,  lu  data  en 
Madrid  a  diez ,  y  nueve  dias  dei  mes  de  Ótubre ,  de  mil ,  y  feifeien- 
tos  ,  y  treinta  ,  y  dos  anos  quês  dei  thenor  feguiente. 

Dcn  Phelipe  por  la  gracia  de  Dios  Revide  Caftilla  ,  de  Leon, de  Aragon  ,   de  las  dos  Seíllias ,  de  Jcruzalen  ,  de  Portugal ,  de  Na- 
barra  ,   de  Granada,  de   Toledo,  de  Valência,  de  Galicia  ,  de  Mal- 
lorca  ,    de  Sevilla  ,  de  Serdena ,  de  Córdova ,  de  Corcega  ,  de  Mur- 
cia  ,  de  Jaen  ,    de  los  Algarbes ,  de  Algezira  ,  de  Gibraltar ,  de  las 
Islãs  de   Canária ,   de  las  índias  Grientales  ,  y  Oíldentales  ,  Islãs ,  y 
tierra  firme  dei  mar  oceano ,  Archeduque  de  Auftria ,  Duque  de  Bor- 
goíia  ,  de  Brabante  ,   y  Milan  ,  Conde  de  Abípurguc  ,  de  Flandes, 
Ti  rol  ,   y    Barcellona  ,    Senor  de  Vifcaya  ,    y  de  Molina  ,  &c.     Por 
quanto   nos  Don  Manuel  Aloníb  Peres  de  Gufman  ,  el  Bueno  ,  Du- 

que de  Medina  Sidónia  nos  aveis  becho  relacion  ,  que  tencis  concer- 
tado   àz  caífar  a  Dona  Luiza  Francifca  de  Gufman ,  vueftra  hija ,  y 

de  Doíia  Juana  de  Sandobal  ,   vueftra  muger  con  Don  Juan    .... 
.  .  .  Duque  de  Bergança,  y  le  abeis  ofrcíldo  en  dote,  ciento,  y  vein- 
te   mil  ducados  ,    los  veinte  mil  en  joyas ,  y  veftidos ,  y  lo  reftante 
en  juros,  y  cenços  de  buena  finca,  y  para  cumplir  la  dicha  dote,  y 
quel    dicíio  Caíamiento  tenga  efeto  nefeíitais  de  imponer  fobre  vuef- 
tios  eftados,  y  mayorafgos  ,  el  cenço  a  el  quitar  ,  que  fe  montare,  eri 
fetenta ,  y  quatro  mil  ducados  de  prinfípal ,  de  los  quales  los  veinte 
mil  han  de  fervir  para  el  empleo  de  las  dichas  joyas,  y  veftidos  fu- 
plicandonos  fuefemos  fervido  de  confederos  facuitad  para  elio  ,  o  co- 

mo la  nueílra  merced  r uefe ,  y  nos  abemos  tenido  por  vien  ,  y  por  la 
prefente  ,  de  nueftro  propio  motuo ,  y  fierta  íiencia  ,  y  poderio  Real 
abfoluto  de  que  en  eíla  parte  queremos  ufar ,  y  uílamos ,  como  Rey, 
y   Senor   natural  no  reconeíiente  fuperior  en   lo  temporal ,  damos  li- 

cencia ,   y  facuitad  a  bos  el  dicho  Duque ,  para  que  para  el  efeto  re- 
ferido ,  y  no  otro  aiguno  podais  imponer  ,  y  impongais  fobre  los  vie- 

nes  ,   y  rentas   de  vueftra  Caifa  ,   eftado ,    y  mayorafgos  el  cenço   ai 
quitar  que   fe   montare  tan  folamente   en  quarenta  mil  ducados  de 
priníipal  ,    que   montan  quince  quentos  de  maravedis  en  favor  de  la 
perfona ,  o   perfonas  con  quien  ya  el  major  precio ,  que  os  conferta- 
rede  con  que  no  iea  a  menos ,  de  a  veinte  mil  el  millar ,  y  para  que 
íin  embargo  de  lo  defpueílo  por  la  prematica  de  diez  de  hebrero  de 
mil ,  y  feifeientos  ,  y  veinte  ,  y  três  ,  para  el  cumplimiento ,  y  pagas 
dei  dicho  cenço  ,  y  a  lo  de  mas  que  os  obligaredes ,  en  virtud  deita 
facuitad   por  bos ,  y  los  fucefores  en  la  dicha  vueftra  CaíTa ,  eftados , 
y    mayorafgos  ,   os  podais  fometer  ,  y  fometais  a  la  juridifion  de  los 
Alcaides    de  nueílra  CaíTa,   y   Corte,  y  a  la  de  los  Prefidentes,  y 
Oidores   de  las   nueftras  audiências,  y  chaafellerias  de  Valladolid  ,  y 
Granada  ,  y  Alcaides  dei  Crimen  delias ,  y  a  el  Regente  ,  y  Juezesde 
la   nueftra  audiência  de  los  grados  de  Sevilla ,  y  Alcaides  de  la  quadea 

delia  ,  e  a  otros  qualefquier  nueftros  Juezes ,  y  Judicias  deftos  nuef- 
tros    Rey  nos ,  y  Seííorios  ,  y  a  cada  uno  dellos ,  in  jolidum  ,  y  ante 

ellos , 
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ellos  ,  y  quatefquier  dellos  fe  pneda  pedir  execucion  por  las  pagas  dei 
dicho  eenço  ,  y  enviar  executor,  o  executores  con  bara  de  nueítra 
Juiticia ,  dias ,  y  falario  a  coita  de  bos  ,  el  dicho  Duque ,  y  de  los 
fufefores  en  la  dicha  vueílra  CafTa ,  eítado ,  y  mayoraígo ,  para  que 
os  executai ,  y  hagau  cumplir  eílo  ,  y  profeguir  las  dichas  execucio- 
nes  haíla  las  acavar  ,  y  fenefer ,  como  fi  cítubierades ,  y  bibierades 
dentro  de  las  finco  léguas  de  la  dicha  nueítra  Corte,  y  audiências, 
y  en  la  juriiicion  de  ias  otras  judicias  a  cuyo  fuero  os  íbmetieredes, 
que  para  todo  os  damos  entera  juridilion  ,  y  facultad  aun  queíleis 
fuera  de  fus  diílritos  ,  y  jurifdifiones  ,  fin  embargo  de  la  dicha  pre- 
matica  de  diez  de  Febrero  de  feiíeientos  ,  y  veinte  ,  y  três ,  y  de  Ia 
que  fe  hizo  cerca  de  las  fumiciones ,  y  de  otra  qualquiera  coifa  ,  que 
aya  en  contrario  ,  y  para  que  no  citando  bos  ,  o  los  fufefores  en  la 
Cafa  ,  peitado ,  y  mayorafgos  en  la  parte ,  y  lugar  donde  fenalaredes 
las  pagas  dei  dicho  cenço ,  fe  puedan  hazer  los  autos  de  las  execu- 
ciones,  y  citaciones  de  remate,  que  requieren  notificarfe  en  perfona 
con  las  que  tubiere  a  fu  cargo  vueílra  hacienda  en  el  tal  lugar  ,  y 
balgan  ,  y  ofpacentan  entero  perjuicio  como  fi  en  bueítra  perfona , 
y  de  los  fufefores  en  la  dicha  CalTa ,  eítado,  y  mayoraígo  lè  notifi- 
eafen  ,  y  otorgar  fobre  ello  las  Cartas  de  lenço ,  y  obligacion ,  y 
otras  qualefquier  eferipturas  ,  que  para  firmeza  ,  y  vallidaífíon  deílo 
fueron  necefarias  de  fe  hazer  ,  las  quales  nos  por  la  preíènte  con- 

firmamos ,  loamos  ,  y  aprobamos ,  e  ynterponemos  a  todas ,  y  a  cada 
una  delias  nueítra  autoridad  Real ,  y  queremos  ,  y  mandamos  ,  que 
balgan ,  y  fean  firmes  ,  baítantes ,  y  vaiedoras  en  quanto  fueren  con- 

formes ,  y  no  exfedieren  ,  ni  paííaren  de  lo  contenido  en  eíla  facul- 
tad ,  no  embargante  Li  dicha  CaíTa  ,  eítado  ,  y  mayorafgo  ,  y  qual- 

quier  clauzulas,  vínculos,  condiciones  delias,  leves  ,  fueros ,  y  dere- 
chos  ,  uiros  ,  y  coftumbres  efpeciales ,  y  generalcs  hechas  en  Cortes, 
o  fuera  delias ,  que  en  contrario  deílo  fean ,  o  fer  puedan ,  que  pa- 

ra en  quanto  a  eílo  toca  ,  y  por  eíla  ves  ,  difpenfamos  con  ellas ,  y 
las  abrrogamos  ,  y  derogamos ,  cafamos  ,  y  anullamos  ,  y  damos  por 
ningunas  ,  y  de  ningun  valor ,  quedando  en  fu  fuerça  ,  y  vigor  para 
en  lo  de  mas  a  delante  ,  y  para  eíle  efeto ,  y  no  otro  alguno  aparta- 

mos ,  y  dividimos  de  la  dicha  CaíTa  ,  eílado ,  y  mayorafgos,  y  de  las 
claufulas  ,  vínculos ,  y  condifiones  delia  los  bienes  ,  y  rentas  fobre 
que  impufieredes ,  y  inílitueredes  el  dicho  cenfo ,  y  los  hazemos  li- 

bres, no  obligados  ,  ni  fugetos  a  vinculo,  ni  reílitiicion  alguna,  con 
tanto  ,  que  fean  vueftros  próprios,  y  de  la  diciía  vueílra  Catfa ,  eíla- 
do ,  y  mayorafgos,  porque  nueilra  intencion  ,  y  voluntad,  no  es  de 
perjudicar  en  ello  a  nueilra  Corona  Real  ,  ni  a  otro  tercero  alguno  , 
que  no  fea  de  los  llamados  a  ella ,  y  con  que  bos ,  y  los  fufefores 
en  la  dicha  Ca  Ta  ,  eílado ,  y  mayorafgos  podais,  y  puedan  quitar, 
y  redemir  el  dicho  cenfo  ,  pagando  el  precio  ,  y  fuerte  principal  de- 
lyquitado  ,  y  redemido  los  vienes ,  fobre  que  le  impufieredes ,  que- 
den  libres  de  la  dicha  obligacion  ,  y  metidos  ,  y  incorporados  cn  la 
dicha  CaíTa  ,  eílado  ,  y  mayorafgos ,  fegun ,  y  de  la  maneia  ,  y  con 
las  meímas    claufulas ,  vínculos ,  y  condifiones  ,  con  que  lo  eilaban antes 
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antes  que  fe  impufiefte ,  y  declaramos  ,  que  la  perfona  ,  o  perfonas , 
que  compraren  el  dicho  ceníb ,  o  qualquier  parte  dei  hafta  en  canti- 
dad  de  los  dichos  quarenta  mil  ducados ,  que  cada  uno  dellos  com- 
prare  a  bos,  o  a  quien  vueftro  poder  para  ello  ubiere ,  íin  que  las 
tales  perfonas  ,  ni  lus  herederos ,  y  fubíefores  fean  obligados  a  pro- 
bar  ,  ni  abriguar  en  que  fe  convertieron  ,  y  gaílaron  ,  ni  hazer  fobre 
ello  otra  diligencia  ,  ni  aberiguacion  alguna  ,  y  mandamos  a  el  efcri- 
vano  ,  o  efcrivanos  ante  quien  fe  hicieren  ,  y  otorgaren  las  efcriptu- 
ras  dei  dicho  cenço ,  que  incorporen  en  ellas  el  traslado  de  efta  nu- 
eftra  facultad  ,  y  afienten  en  eíla  original  con  auturidad  de  Juez  la 
cantidad  de  cenços ,  que  en  fu  virtud  fe  impuíieren  para  que  no  fe 
exceda  delo  en  ella  contenido  ,  y  contra  fu  thenor ,  y  forma  no  fe 
baya ,  ni  paíTe  ,  en  manera  alguna  ,  y  que  en  las  efcripturas  de  cenço 
originales  de  fee ,  y  teftimonio  de  como  lo  pufo ,  y  afento  en  efta 
nueftra  facultad ,  fob  pena  de  la  nueftra  merced  ,  y  que  haziendo-fe 
lo  contrario  lo  que  en  virtud  delia  fe  hiciere ,  fea  en  fi  ninguno ,  y 
de  ningun  valor  ,  y  efeto  ,  y  aftim  mifmo  mandamos  a  los  dei  nuef- 
tro  Confcjo  ,  Prefidente  ,  y  Oidores  de  las  nueftras  audiências ,  y 
chance]  larias ,  y  a  otros  qualcfquier  Juezes  ,  y  Judicias  deftos  nuef- 
tros  Reynos  ,  y  Seíiorios ,  que  guarden ,  y  cumplan  ,  y  hagan  guar- 

dar j  y  cumpíir  efta  nueftra  facultad  ,  y  lo  en  ella  contenido  de  Ja 
qual  ade  tomar  la  razon  Juan  Ruiz  de  Velafco  nueftro  Secretario ,  y 
declaro ,  que  deita  merced  fea  pagado  el  derecho  de  la  media  anata ; 
dada  en  Madrid  a  diez,  y  nueve  de  Otubre  de  mil  ,  y  feifcientos, 
y  treinta ,  y  dos  anos. 

YO  ELREY. 

Yo  Don  Sebaftian  António  de  Contreras ,  y  Mitarte ,  Secreta- 
rio delRey  nueftro  Senor  ,  la  íize  efcrevir ;  por  fu  mandado  tome  la 

razon  Juan  Ruiz  de  Velafco ;  regiftrada  D.  Eugénio  de  Marban  ,  y 
Víltagran  Chanfiller  mayor ;  el  Aizovifpo  de  Granada;  el  Licencia- 

do Don  Juan  de  Chaves  ,  y  Mendoça  ;  Don  Francilco  de  Tejada  ,  y 
de  Aíendoça  \  cl  Licenciado  Don  Jofefo  Gonzales. 

Por  tanto  en  virtud  de  la  dicha  Real  facultad  ,  por  raj ,  y  en 
nombre  de  mis  herederos,  y  de  los  fufeíbres  en  mi  Cafa  ,  eftado  ,  y 
mayorafgo  ,  y  de  quien  de  mj  ,  o  dellos  ubiera  cauza ,  en  qualquier 
manera  ,  y  obligandome ,  como  me  obligo  ,  y  los  obligo  ,  y  a  nuel- 
tros  biencs  ,  y  de  la  dicha  nueftra  CalTa ,  y  mayorafgo ,  y  de  man- 
comun  ,  y  a  bos  de  uno,  y  cada  uno  por  sj ,  y  por  el  todo  in  foli- 
dum ,  renunciando ,  como  renuncio  las  leyes ,  de  duobus  res  debendi, 
y  cl  autentica  prefente  de  fidejuforibus ,  y  cl  beneficio  de  la  divifion  , 

y  excurfion  ,  y  las  de  mas  leyes  ,  fucros ,  y  derechos  de  la  manco- 
munidad  ,  divifion,  v  efcuríion ,  como  en  cilas  fe  contiene  otorgo,  y 
conofeo  por  efta  Carta  ,  que  vendo ,  y  impongo  ,  y  cituo  a  cl  dicho 

Senor  Duque  de  Berganza  Don  Juan  Segundo  defte  nombre  ,  medi- 
ante el  dicho  CaíTamicnto  ;  y  para  en  pago  de  la  dote  de  la  dicha 

Duqueza  Dona  Luiza  Francifca  de  Gnfnan  ,  mi  hija ,  y  para  fus  he- 
rederos ,  y  fubfefores  ,  y  quien  fu  cauza  obiere ,  en  qualquier  mane- 

ra 
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ra  comhiene  a  faver  los  dichos  íietecicntos  ,  y  íinquenta  mil  marave- 
dis de  la  moneda,  que  correre  en  Callilla  a  el  tiempo  de  las  pagas 

de  tributo  ,  y  ccnço  en  cada  un  ano  con  facultad  de  los  poder  qui- 
tar ,  y  redemir  ,  los  que  les  impongo  ,  y  íltuo  con  la  mayor  fuerza, 

y  firmeza  ,  que  a  u  derecho  combenga  íbbre  todas  las  Ciudades, 

Villas  ,  y  Lugares  ,  rentas  ,  y  alcavalas  ,  dezimas  ,  y  vemtenas  ,  ju- 
ros ,  y  tributos  ,  molinos ,  dehezas  ,  y  cortijos,  Cartas,  mezones, 

Vazallós  ,  y  juridicion  civil ,  y  criminal ,  alta ,  y  vaja  ,  mero  mifto 
império,  y  otros  bienes,  y  rentas  de  la  dicha  mi  CaíTa,  eftado,  y 
mayorafgos ,  y  de  mis  herederos  ,  y  fubfefores  qualefquier  ,  que  íean 
que  eítan  ,  y  eílubieren  afli  en  efta  mi  Ciudad  de  San  Lucar  ,  como  en 
la  de  Sevilla  ,  y  otras  partes  ,  fin  exfetuar  ,  ni  refervar  delias  coíTa 
alguna  ,  y  fin  que  por  efta  generalidad  derogue ,  ni  íufpenda  la  efpe- 
fielidad  ,  ni  por  el  contrario  fenaladamente ,  fobre  los  bienes  fegui- 
entes. 

Primeramente  fobre  efta  mj  Ciudad  de  San  Lucar  de  Barra- 
meda  ,  y  fus  aduanas ,  y  almoxarifafgos  ,  y  fobre  mj  Ciudad  de  Me- 

dina Sidónia  ,  y  fobre  las  juridifiones  civiles  ,  y  criminales  alta ,  y 
baxa  mero  miílo  império  de  las  dichas  Ciudades ,  y  de  cada  una  dei- 
las  ,  y  fobre  todas  las  rentas ,  y  alcavalas ,  diezmos ,  y  vemteynas  , 
pechos  ,  y  derechos  ,  y  otras  rentas  a  mj  ,  y  a  mj  eftado  ,  y  mayo- 

rafgos anejos  ,  y  pertencientes  en  las  dichas  Ciudades,  Villas,  y  Lu- 
gares dei  dicho  mj  eftado  ,  y  mayorafgos ,  afli  de  pan ,  como  de  ma- 

ravedis ,  azeite  ,  y  otras  coitas  qualefquier ,  que  fean.  Itcn  fobre  las 
Villas  de  Tubuxena  ,  Vejer ,  y  Conil ,  y  Chiclana ,  y  Ximena  ,  y  la 
Villa  de  Gauzin  ,  y  los  Lugares  de  fu  juridicion  ,  y  Guelba ,  y  San 
Juan  dei  Puerto  ,  y  Ia  Villa  de  Niebla  ,  y  fu  Condado  ,  y  la  Villa 
de  Almonte  ,  y  la  Villa  de  Alxaraque ,  y  la  de  Bollullos  ,  y  febre  el 
Vazallaje  ,  y  juridifion  de  las  dichas  Villas,  y  Lugares,  y  de  cada 
una  delias ,  y  fobre  fus  rentas ,  y  alcavalas ,  diezmos  ,  y  ventenas ,  y 
azeite ,  y  dehezas  ,  y  otras  coitas  anejas ,  y  confernientes  a  mj  el  di- 

cho Duque ,  y  a  mi  eftado  ,  y  mayorafgo.  Iten  fobre  el  Almadraba, 
y  Pefqueria  de  atunes  de  Sariara ,  y  Conil,  y  Caftelnovo.  Iten  fo- 

bre las  Caílas  principales  ,  que  difen  las  CaíTas  Viejas  en  la  Ciudad 
de  Sevilla  en  la  Collacion  de  San  Vizente.  Sobre  todos  los  quales 
dichos  vienes  hago  efta  dicha  cituacion  de  tributo  ,  y  fobre  fus  ibe- 

ros ,  y  rentas ,  y  aprovechamiento ,  y  lo  megor ,  y  mas  íierto  ,  y  fe- 
guro  ,  y  mas  bien  parado  dellos  ,  en  favor  dei  dicho  Senor  Duque 
de  Berganza  por  dote  de  la  dicha  Duqueza,  fu  muger  Dona  Luiza 
Francifca  de  Guzman ,  mi  hija  ,  y  de  fus  herederos,  y  fubfefores,  y 
ini entras  efte  tributo  eftubiere  íituado  ,  y  por  quitar  todos  los  dichos 
bienes,  y  rentas  an  eftar  juntos,  y  confolidados  enteramente ,  y  no 
fe  an  de  poder ,  ni  puedan  partir  ,  ni  dividir  ,  ni  difmembrar  ,  por 
ninguna  cauza ,  ni  fubfecion  ,  no  embargante ,  que  lo  tal  fe  pueda  , 
y  deva  hazer  conforme  a  derecho  ,  y  fi  f e  partieren  ,  y  dividieren  los 
dichos  bienes  todos  ,  o  parte  dellos  ,  todabia  efte  tributo  permanef- 
ca  entero  junto ,  y  confolidado  fobre  todos  los  dichos  bienes ,  Ciu- 

dades ,  Villas ,  y  Lugares  ,  rentas  ,  y  mis  eftados ,  y  fobre  cada  cof- 
Tom.IV.  Xxxx  fa. 
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fa  ,  y  parte  dellos ,  y  fobre   todos  los  de  mas  bienes  ,  y  herederos , 
que  tubieren  derecho  ?   y  parte  a  ellos  todos  los  quales  de  manco*- 
mun ,  y  cada  uno  por  cl  todo  an  de  fer  obligados  ,  y  yo  los  obligo 
a  que  paguen ,  y  reconoícan  efte  dicho  tributo  por  entero  ,  y  prorra- 
ta  íin  poder  alegar ,  que  an  de  cumplir  con  pagar  cada  uno  a  el  reí- 
peto  como  heredaren ,  el  qual  remédio ,  y  otros  qualefquiera  fueros  , 
y  derechos  que  fean  en  fu  favor ,  lo  renuncio  para  que  no  ies  balga, 

y  me  obligo  por  mj  ,  y  mis  bienes  ,  y  rentas ,  y  dei  dicho  mj  efta- 
do  ,  y  mayorafgo ,  y  los  fufefores  en  el  de  dar,  y  pagar,  y  queda- 
ran  ,  y  pagaran  a  el  dicho  Senor  Duque  de  Bergança,  y  a  íus  here- 

deros ,  y  íubfefores ,  y  a  quien  fu  cauza  obiere ,  los  dichos  íietecien- 
tos ,  y  íinquenta  mil  maravedis  defte  dicho  tributo  en  cada  un  aíio 
pueftos ,  y  pagados  a  mj  coita ,  y  con  las  de  la  cobrança  en  efta  mj 
Ciudad  de  San   Lucar  defde  honze  de  henero  defte  prefente  ano  de 
mil ,  y  feifcientos  ,  y  treinta ,  y  leis  en  a  delante  ,  pagados  por  los 
tercios   de  quatro  en   quatro  mefes  cada  tercio  lo  que  fale  una  paga 
en  pos  de  otra ,  y  fi  cumplidas  las  pagas ,  y  abiendome  requerido  , 
o  a  mis  fubfefores ,  y  en  mj  nombre ,  a  quaíquiera  de  mis  Contado- 

res a  que  pague  los  dichos  maravedis  ,  no  lo  heciere ,  tengo  por  bien, 
y   me  obligo    de  pagar  a  la  perfona ,  que  viniere  a  la  cobrança  feif- 

cientos maravedis  de  falario  en  cada  un  dia  de  loslque  fe  ocupare  en 
la  dicha  cobrança ,  y  por  ellos  puedan  fer  executados  los  dichos  mis 
vienes  ,   y   rentas  con    folo  el  juramento  de  la  tal  perfona  fin  otra 
prueva    aíguna    de    que    le   relebo ,  y  a  mayor  abundamiento  ,  y  íin 
perjuicio  de  la  via  executiva  anidiendo  fuerza  a  fuerza ,  y  feguridad  a 
leguridad    dey  mi    poder    cumplido  ,   y  cecion   yrrebocable  en  cauza 
própria  qual  le  requiere  de  derecho ,  y  es  nefefario  a  Su  Excellencia 
el   dicho  Senor  Duque  de  Vergança ,  para  que  en  mj  nombre ,  o  en 
cl  fuyo  ,   o  de  quien  fu  cauza  obiere  pueda  pedir,  y  demandar,  re- 
cever  ,    y  cobrar  de  los  arrendadores  ,  y  recetores  fielcs  ,  y  Cojedo- 
res  ,  y  otras  perfonas  ,  que  tienen ,  o  tubieren  en  renta  ,  o  en  íiel- 
dad  las  rentas,  y  akavalas  ,  y  pechos  ,  y  derechos,  y  las  dichas  al- 
madrabas  ,   y  dehezas ,  y  de  qualefquiera  mis  Theforeros  ,  Mayordo- 
mos ,  y  Recetores  los  dichos  íietecientos  ,  y  íinquenta  mil  maravedis 
defíc   dicho   tributo  cn  cada  un  ano  ,    o  la  parte,  o  cantidad  ,  que 
dellos  quiciere  cobrar  a  los  plaços  ,  y  con  las  condiciones,  penas  ,  y 
falarios  ,  que  yo  los  pudiera  cobrar,  y  de  lo  que  refivierc  ,  y  cobra- 
re  pueda  dar  ,  y  otorgar  fus  Cartas  de  pago  lcílo ,  y  firme  quito  ,  y 
las  de  mas  ,  que  convengan ,  como  que  profedè  de  cofa  mia  propia, 
y  tengo  por  bien,  que  las  tales  perfonas  fe  lo  paguen,  y  me  obligo 
de   fe  lo  recevir  en  quenta  con  folo  Carta  de  pago  de  Su  Excellen- 
cia ,  o  de  quien  fu  cauça  obiere ,  y  fe  fuere  nefefario  fobre  ello  leti- 
gue  cn  Juicio  ,  que  para  ello  le  cedo  ,  renuncio  ,  y  trefpaílb  mis  de- 

rechos ,  y  aciohes  con  libre  ,  y  general  adminiftracion  ,   y  le  confti- 
tujo   Senor  ,   y  acreedor  en  fu  mifmo  fecho,  y  cauça  propia  con  li- 

bre,  y  general  adminiftracion ,   v  no  envargante  ,  que  efte  poder,  y 
cecion  le  lea  acetado,  y  reconoíido  ,  v  que  cn  virtud  dei  comiencé  a 
cobrar  ,  conírento  ,  que  íi  Su    Excellencia  o  quien  fu  cauza  obiere 

quiíiere 
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quifiere  fcíar  cn  la  cobrança ,  y  bolver  a  pedir ,  y  cobrar  eíte  tribu- 
to en  cada  un  ano  de  mj  ,  o  de  mis  bienes  ,  herederos  ,  y  fubfefo- 

rcs  ,  cada  ,  y  quando  ,  y  en  qualquier  tiempo ,  que  le  pareíiere  lo 

pueda  hazcr ,  fin  que  por  uífar  dei  un  remédio  ,  le  impida ,  ni  eítor- 
be  Ia  proíccucion  ,  y  efeto  dei  otro ,  ni  por  el  contrario  hafta  que 

eítc  pagado  ,  y  fatisfecho  de  todos  los  corridos  ,  y  que  corriercn 

deite  tributo  ,  el  qual  es  a  precio ,  y  quantia  de  veinte  mil  marave- 
dis el  millar  ,  como  Su  Mageítad  manda ,  fegun  ,  y  como  eítà  en  ef- 

timafion  de  fe  bender  en  eitos  Reynos  ,  que  a  el  dicho  precio  íu- 
man ,  y  montan  fu  prinfipal  los  dichos  quarenta  mil  ducados  ,  que 
valen  quince  quentos  de  maravedis  ,  los  quales  lerven  ,  y  fon  en  par- 

te de  pago  de  lo  dicho  dote,  que  yo  quede,  y  capitule  de  pagar, 
V  cumplir  ,  y  fobre  que  fe  me  dio  facuítad  Real ,  como  dicho  es  pa- 

ra los  imponer  fobre  la  dicha  mj  Cafa  ,  eítado  ,  y  mayorafgo  ,  y  pa- 
ra que  la  paga  deite  cenfo  le  lera  ilerta  ,  y  fegura  a  la  evicion  ,  y 

faneamento  deita  efcriptura  ,  y  de  lo  en  ella  contenido  obligo  ,  y 
ipoteco  por  efpecial  ipoteca  los  dichos  vicnes ,  y  rentas  ,  los  quales 
me  obligo  de  tener  en  .  .  .  y  bien  labrados,  y  reparados  de  todo 
lo  nefeiario  ,  de  manera ,  que  ílempre  bayan  a  mas ,  y  no  vengan  a 
menos ,  donde  no  que  Su  Èxcellencia  ,  o  quien  fua  cauza  obiere  los 
pueda  mandar  hazer  ,  y  reparar ,  y  por  lo  que  en  ello  gaítare  me  pue- 

da executar  ,  y  a  mis  vienes  ,  y  rentas ,  y  como  por  lo  contenido 
deite  dicho  cenço ,  y  fobre  ellos  no  impondre  durante,  que  efte  cen~ 
ço  no  fe  redimiere ,  otro  ningun  tributo  redimible,  ni  perpetuo,  ni 
los  obligare,  ni  enagenare  en  manera  alguna  ,  y  fi  lo  hiciere  ade  íer 
çon  la  declaracion ,  y  carga  deita  ypoteca ,  y  lo  que  de  otra  manera 
fe  hiciere  no  valga ,  ni  fea  de  efeto  ,  y  puedan  fer  executados  ,  aun 
queíten  en  poder  de  terceros  pofeedores ,  y  porque  la  venta  ,  y  im- 
poíicion  deite  cenço  es  a  el  redemir,  y  quitar,  como  dicho  es,  lo  ha- 
go  ,  con  tanto  ,  que  cada  ,  y  quando  ,  y  en  qualquier  tiempo  ,  que 
yo  ,  o  mis  herederos  ,  y  fubfefores  en  la  dicha  mj  Ca^a ,  eítado  ,  y 
mayorafgo  diere ,  y  pagare  a  el  dicho  Senor  Duque  de  Vergança  ,  o 
a  la  dicha  Duqucza  ,  mi  hija  ,  o  quien  fu  cauza  obiere,  los  dichos 
quarenta  mil  ducados  con  mas  los  maravedis  que  dei  oviere  de  corri- 

do haíta  el  dia  de  la  redencion  fea  obligado  a  los  recevir  ,  y  a  me 
otorgar  efcriptura  de  redencion  cn  forma  ,  y  no  los  queriendo  refe- 
vir ,  que  con  depofitarlos  por  mandado  de  la  juíticia  en  una  perfona 
abonada ,  fea  ,  y  fe  entienda  quedar  eíte  cenço  redimido ,  y  quitado , 
yo  ,  y  mis  bienes ,  y  herederos ,  y  de  la  dicha  mi  CaíTa  ,  eítado ,  y 
niíiyorafgos ,  libres,  fin  dar  ,  ni  pagar  coifa  alguna,  y  defde  luego  en 
quanto  a  la  cantidad  prinfipal  deite  cenfo  me  deíiíto  dei  direto  do- 
minio  ,  que  tengo  a  los  dichos  bienes,  y  rentas,  y  lo  cedo  en  cl  di- 

cho Senor  Duque  ,  y  en  fus  herederos ,  referbando  en  mj  ,  y  en  los 
mios,  y  fufTefores  en  la  dicha  mi  CaíTa,  eítado  ,  y  mayorafgo  la  pof- 
fecion  ,  y  uíTufruito ,  y  me  obligo  a  la  evecion  ,  y  faneamento  de  los 
dichos  bienes,  y  rentas ,  cn  tal  manera  ,  que  agora  ,  y  en  todo  tiem- 

po ,  feran  fiertos  ,  y  feguros ,  y  de  paz  ,  y  que  a  ellos  ,  ni  a  parte 
dellos  no  fera  pueíto  ,  ni  mobido  pleito  ,  v  fi  lo  fuere ,  luego  ,  que 

Tom.  IV.  Xxxx  ii  veiga 



*]l6     Trovas  do  Liv*  VIL  da  Hiftoria  (genealógica 
venga   a   mj   noticia ,  o  de  mis  fufefores ,  o  que  feamos  reque  ridos 
por  parte  de  Su  Excellencia ,  o  de  quien  fu  cauza  obiere  tom  are,  y 
tomaremos   la  bos  ,    y  defenfas   dei ,  y  lo  feguiremos  a  nueftra  cofta 
hafta  que  libremente  queden  los  dichos  bienes  ,  y  rentas ,  y  fobre  el- 
las  efte  tributo  eftê  fierto,  y  feguro ,  y  fi  aníi  no  lo  hicieremos  en  lu- 

gar de  los  bienes ,  que  inííertos  falieren ,  ypotecaremos  otros  equiva- 
lentes ,  y  vaftantes  para  la  paga ,  y  feguridad  deite  dicho  tributo ,  y 

en  fu  defeto  le  daremos  ,  y  pagaremos  los  dichos  quarenta  mil  duca- 
dos  con   mas  los  maravedis  ,   que  eftubiere  debiendo  de  corrido ,  y 

por  todo  nos  pueda  executar ,  y  a  los  dichos  bienes  de  la  dicha  mj 
Caíra  ,  eftado  ,  y  mayorafgo  con  folo  fu  juramento  ,  o  de  quien  fu 
cauza   ubiere ,  fin  otra  prueva  alguna  ,  de  que  les  relevo  ,  y  para  el 

cumplimiento  ,  paga ,  y  firmeza  de  lo  que  dicho  es ,  obligo  mis  bie- 
nes ,   y    rentas ,    y  de  la  dicha  mi  Caíla ,  eftado ,  y  mayorafgo  ávi- 
dos ,    y   por  aver ,  y  doj  poder  a  todos ,  y  qualefquier  Juezes ,   y 

Judicias  delRey  nueftro  Senor  de  qualefquier  partes ,  que  fean  ,  en 
efpecial  a  los  Senores  Preíidente  ,   y  Oidores  de  las  Reales  audiên- 

cias ,  y  Chanfillerias  de  Su  Mageftad ,  que  refiden  en  las  Ciudades  de 
Valladolid ,  y  Granada  ,  y  Alcaides  de  la  CaíTa  ,  y  Corte  de  Su  Ma- 

geftad ,  y  dei  Crimen  de  las  dichas  audiências  ,  y  Chanfillerias ,  y  a 
el  Regente ,  y  Oidores  de  la  Real  audiência  de  Sevilla  ,  y  Alcaides 
dei  Crimen  delia ,  y  a  el  aíTiftente ,  y  Tenientes ,  y  de  mas  jufticias 
delia  donde  me  fometo  con  mis  bienes ,   y  rentas ,  todos  los  quales 
d  chos  Juezes ,  y  Jufticias ,  y  cada  una  delias  an  de  tener ,  y  tengan 
entera ,  y  cumplida  juridiíion  fobre  mj  ,  y  mis  bienes,  y  rentas,  y  fu- 

fefores ,  para  me  poder  executar ,  compeler  ,  y  apremiar  a  la  paga  , 
y  cumplimiento  de  todo  lo  contenido  en  efta  eferiptura  ,  y  cada  cofia 
delia  ,   y    imbiar  executar  con  bara  alta  de  jufticia  ,  dias ,  y  falarios 
bien   afti   como  fe  fuefie  vezino  originário  ,  y  domifiliario  dentro  de 
la  juridiíion  ,  y  deftrito  de  las  dichas  audiências  ,  y  Chanfillerias  ,  y 
de  cada  una  de  ellas ,  y  de  las  otras  jufticias  por  quien  fe  a  de  enten- 

der ,   y  quiero  que  fe  entienda  ,    y  fobre   todo  renuncio  por  mj  ,  y 
mis   fubfeíbres  nueftro  propio  fuero,  y  juridifion  ,  domifilio  ,  vezin- 
dad  ,  y  la  ley  :   Si  cojivcnerit  de  Jurifdiclione  omiiium  Jtidicum ,  y 
las    nuevas   prematicas  de  las  fumiciones  ,   como  en  ellas  fe  contiene 
para  que  todos  los  remédios ,  y  rigores  dei  derecho ,  y  via  executi- 

va,  y  en   otra  manera  me  compclan  ,  y  apremien  ,  y  a  mis  iubfefo- 
res   a  la  paga ,  y  cumplimiento  de  lo  que  dicho  es ,  como  por  fen- 
tencia  difínitiva  paílada  en  cofa  jufgada  ,  y  renuncio  las  leyes  ,  y  de- 
rechos  de  mj  favor ,  y  la  que  prohive  Ia  general  renunciacion  delias; 
fecha  la  Carta  en  la  Ciudad  de  San  Lucar  de  Barrameda ,  en  once 
dias  dei  mes  de  Março  de  mil ,  y  feifeientos  ,  y  treinta ,  y  íeis  anos, 
y  Su  Excellencia  cl  dicho  Seríor  Duque  de  Medina  Sidónia  otorgan- 
te ,  a  quien  yo  el  Efcrivano  doi  fee  ,  que  conofeo  lo  firmo ,  fiendo 
teftigos  Don  Juan  de  Lievana ,  y  Don  Lorenzo  de  Ávila  ,  y  Eftra- 
da    Cavallcros  dei  Havito  de  San  Tiago  ,  y  el  Contador  Eftevan  de 

Velluga   vifinos   defta  Ciudad  •,   E!  Duque  de  Medina  Sidónia  ;  Luis 
Dias  Palomino  Scrivano. 

Y  yo 
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Y  yo  Luis  Dias  Palomino,  Scrivano  delRey  nueftro  Senor,  y 

veíino  de  Sjii  Lucar  de  Barrameda  lo  fiz  fcrevir,  y  fiz  mj  figno  en 
teítimonio  de  verdad. 

Luis  Dias  Palomino. 

Obrigação  ,  que  fez  o  Duque  de  MjJina  Sidónia,  de  fathjazer  o  Do- 
te da  Diiíjueza  de  Bragança  D.  Luha  ,  fua  irmaa.    Efiá  no 

Arclúvo  da  me/ma  Cafa ,  maço  de  Contratos ,  c  Obri- 

gações. SEpan  quantos  efta  Carta  vieren  como  yo  Don  Gafpar  Alonfo  Pe-    Num.  2* 
res   de   Gufman  ,   el  Bueno  ,  Duque  de  Medina  Sidónia,  Conde  *         •    , 

de   Niebla,   Marques   de    Cazafa  en  Africa,  Senor  dela  Ciudad  de        *  iõ30, 
San  Lucar  de  Barrameda  ,  y  de  las  finco  Villas  de  Guelba,  y  fu  par- 

tido ,  Gentilhombre  de  la  Gamara  de  Su    Mageftad  ,    y  fu  Capitan 
General  dei  mar  oceano  ,  y  coita  dei  Andalucia ,  &c.     Digo  que  por 
quanto    a    el  tiempo  ,   y  quando  fe  trato,  y  capitulo  el  Cafamiento 
entre  Su  Excellencia   e!    Senor    Don  Juan   Segundo  defte  nombre , 
Duque  de  Berganza  ,  y  de  Barfelos ,  Marques  de  Villa  Viziofa ,  Con- 

de de  Arrayolos  ,  de  Niebla',  y  de  Penafiel ,  Condeftable  de  los  Rev- 
nos   de  la    Corona  de    Portugal    con  Su  Excellencia  la  Senora  Dona 
Luiza  Francifca  de  Gufman ,  mi  hermana  ,  hija  legitima  de  Sus  Ex- 
cellencias  los  Senores  Don  Manuel  Alonfo  Peres  de  Gufman  ,  el  Bue- 

no ,  y  Dona  Juana  de  Sandobal  ,  fu  mu^er  ,  Duques ,  que  fueron  de 
Medina  Sidónia,  nueftros   Padres,   y  Senores  defuntos  le  prometio, 
y  mando  Su  Excellencia  el  dicho  Duque ,  mj  Padre ,  y  Senor  en  do- 

te ,  y  cafamiento  cien  mil  ducados  en  que  fe  incluyeron  diez,  y  fie- 
te  quentos ,  feifeientos  ,  y  fefenta ,  y  finco  mil  ,  trecientos,  y  treinta 
maravedis ,  que  le  cupieron  a  la  dicha  Senora  Duqueza  de  Berganza, 
mi  hermana  por  muerte  de  la  dicha  nueftra  Madre ,  y  Senora  en  la 
particion ,   que  fe  hifo   en  cenfos  impueftos  fobre  mi  Cafia ,  eítado  , 
y    mayorafgo  en  plata  ,  y  lo  de  mas  cumplimiento  a  los  dichos  cien 
mil    ducados    en   cenfos   tambien   fobre   ella   inpueftos  con   facultad 
Real ;  y  anfi  mi  imo  veinte  mil  ducados  en  joyas,  y  vertidos ,  y  ade- 
refos  de  fu  perfona  ,  y  que  eftos ,  y  lo  que  fe  gaftafe  para  Ia  difpen- 
facion   en  Roma  por  fer  parientes  avia  de  fer  augmento  de  dote,  y 
pareze   que  lo  que   fe  gaíio  en  la  dicha  difpenficíon  fueron  nueveci- 
entos  ,  y    treinta,   y  dos   ducados,  y  el  dicho  Senor  Duque  de  Ber- 

ganza fe  obligo    por  fu    parte  de  cumplir  atras  condiciones ,  como 
mas    en    forma  confta  ,    y  pareze  de  Ia  eferiptura  de  capitulaciones 
matrimoniales  ,    que   paíTo ,  y   fe  otorgo  en  la  Villa  de  Madrid  ante 
Santiago  Fernandez  Balladares  Efcrivano  de  Su  Mageftad ,  y  dei  nu- 

mero en  diez ,  y  fiete  dias  dei  mes  de  Noviembre  de  mil ,  y  feifeien- 
tos, y  treinta,  y  dos  anos  a  que  me  refiero ,  y  Su  Ma.^eítad  ElRey, 

nueftro  Scrv)r  fue  fervida  de  dar  fu  Sedula  Real  para  que  fe  pudieTe 
hazer    la    dicha    manda  aun  que  no  cupieíTe  e:i  las  dichas  lcjitimas 

como 



7 1  8      Trovas  do  Liv.  VIL  da  Hijloría  Cfeneahgka 
como  delia  confia  fu  data  en  Madrid  a  íeis  de  Março  de  mil ,  y  feif- 
cientos  ,  y  treinta  ,  y  três  anos  firmada  de  fu  Real  mano  ,  y  refren- 
dada  de  Don  Scbaftian  de  Contreras  ,  fu  Secretario  ,  que  es  dei  the- 
nor  feguinte.     EIRey  :  Por  quanto  vos  Don  Alonfo  Perez  de   Guf- 
man    el    Bueno  ,   Duque  de  Medina   Sidónia,  nos  a  fido  hecha  rela- 
cion ,  que    a  el  tiempo  ,  y  quando  trataftes  de  caíTar  a  Dona  Luiíla 
Franciica  de  Gufman  vueftra  hija  con  el  Duque  de  Vergança  la  ofre- 
fiílis  en  dote  ciento  ,  y  veinte  mil  ducados  ,  en  que  fe  incluyen  diez, 
y  llete  quentos  algo  mas  de  legitima  materna,  y  una  de  las  condiíio- 
nes    con    que    fe   capitulo    el    dicho  cafamiento  fue  que  fe  avian  de 
cumplir  cupiefen  o  no  en  las  legitimas  de  la  dicha  Doíia  Luifa  pre- 
cediendo    para  ello   licencia    nueftra   derogando  la  prematica,   y  leys 
que  lo  prohiven ,  fuplicando  nos  fueíTemos  fervido  de  darosla  en  fu 
conformidad ,    o  como  la  nueftra  merced  fueííe,  y  nos  aviemos  teni- 
do  por  bien  ,  y  por  la  prefente  os  la  damos  ,  y  confedemos  para  que 
en  conformidad  de  lo  que  teneis  afentado  ,  y  capitulado  podais  dar, 
y  deis    en    dote  ,    y  cafamiento  a  la  dicha  Dona  Luiza  Franciica  de 
Gufman  ,  vueftra   hija  los  dichos  ciento  ,  y  veinte  mil  ducados  aun 
que    la  dicha  cantidad  exfeda  de  fus  legitimas  paterna  ,  y  materna  no 
embargante  la  ley  de  Madrid  dei  afio  de  mil ,  y  quinientos  ,  y  trein- 

ta ,  y  quatro ,  que  pone  la  tafa  de  los  dotes ,  y  uno  de  los  Capítulos 
de  la  prematica  ,  que  mandamos  promulgar  en  diez  de  Enero  de  feif- 
cientos  ,    y   veinte ,   y  três  ,  que  difpone  lo  mifmo ,  y  otras  qualef- 
quier    leycs-  ,    y   premagticas   de  los  Reynos  ,  que  aya  en  contrario  , 
que   para  en  quanto  a  efto  toca ,  y  por  efta  ves  difpenfamos  con  to- 

do ,    y   lo   abrogamos  ,  y  derogamos  ,  caflamos ,  y  anullamos ,  y  da- 
mos por  ninguno  ,  y  de  ningun  valor ,  y  efeto ,  quedando  en  fu  fu- 

erça ,  y  vigor  para  en  lo  de  mas  a  delante  ,  y  a  los  dei  nueftro  Con- 
íejò  Prcíidentes  ,  y  Oidores  de  las  nueftras  audiências  ,  y  Chanfelle- 

rias  ,    y  a  los  otros  qualefquier  nueftros  Juezes  ,  y"  Jufticias  de  eftos nueííros    R.cynos  ,   y    SenoVios  ,  que  guarden  ,  y  cumplan  ,  y  hagan 
guardar  ,    y  cumplir  efta  nueílra  Sedula ,  y  lo  en   el!a  contenido ,  y 
declaro  ,  que  efta  merced  fe  a  pagado  el  derecho  de  la  media  anacla, 
fecha  en  Madrid  a  féis  de  Março  de  mil ,  y  feifeientos ,  y  treinta ,  y 
três  a  nos. 

YO  ELREY. 

Por  mandado  delRey  nueftro  Senor  Don  Sebaftian  de  Contreras. 

Y  es  aíli  que  el  dicho  CafTamiento  ,  y  matrimonio  tubo  efeto , 
y  aviendo  mucrto  ,  y  paliado  de  efta  prefente  vida  el  dicho  mj  Pa- 

dre ,  y  Scíior  fe  hiço  inventario  de  los  bienes ,  que  por  íu  fin  ,  y 
muerte  quedaron  a  que  aíiftio  el  Dotor  Manuel  Facundes  da  Vega 
en  nombre  de  los  dichos  Senores  Duque ,  y  Duqueza  de  Verganza, 
y  eftando  entendidos  Sus  Exccllcncias  de  lo  que  montaron  fu  balor, 
y  de  las  rauchas  deudas  ,  que  dejo  ,  fe  an  contentado  con  que  en  lu- 

gar de  ambas  legitimas  paterna  ,  y  materna  fe  les  deva,  o  judique 
Jos  dichos  cien  mil   ducados ,  y  de  mas  aumento  de  dote ,  que  como 

dicho 
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dicho  es  fc  le  prometio  cu  dote  ,  y  que  cila  paga  fe  haga  cn  cen- 
ços  impueftos  fobre  Ia  dicha  mi  CaíTa  ,  y  eftado  con  facultad  Real  cn 
la  conformidad ,  que  fe  capitulo,  y  que  yo  como  fubfefor ,  y  pofee- 
dor  dei  me  obligu:  a  Ia  paga  ,  y  reconoíiiiíiento  de  lo  que  rentan  , 

y  que  con  efto  í'e  ayan  de  deíiftir  dei  derecho  ,  v  acion ,  que  podian pertender  eu  razon  dz  la  herencia  dei  dieho  mj  Paire  ,  y  Seííor :  por 
tanto  otorgo  por  efta  Carta ,  que  para  Ia  paga  ,  y  fatisfacion  de  los 
diehos  cien  mil  ducados  de  la  dicha  dote  ,  la  hago  a  Sus  Excellen- 
cias  ,  los  diehos  Senores  Duque ,  y  Duqueza  de  Verganza  en  los 
bienes  feguientes.  Primeramentc  un  cenço  de  principal  de  finco 
quentos  ,  y  fetecientos ,  y  fetenta  ,  y  finco  mil  maravedis  en  favor  de 
Lacaro  Hurtaio  Vezino  de  fuentes  en  que  fufedieron  Don  Francif- 
co  ,  y  Don  Pedro  de  Arauz ,  y  Prado  ,  y  Dona  Maria  de  San  Ra- 

fael Monja  ,  y  hermanos  como  confta  de  dos  eferituras  de  tributo  , 
que  pareze  paíTaron  ante  Luís  de  Porras  ,  Efcrivano  publico  de  Se- 
villa  en  diez ,  y  féis  de  Noviembre  de  mil  ,  y  quinientos,  y  fetema, 
y  quatro  anos  ,  el  qual  cenço  fe  redimio  con  dineros  de  la  dote  de 

la  dicha  Senora  Duqueza  d*  Medina  Sidónia  ,  mj  Madre,  y  Senora  , 
y  queda  fubrrogaio  en  íu  lugar  fobre  la  dicha  mj  Caíía ,  eftado  ,  y 
mayorafgo  ,  y  la  dicha  redencion  ,  y  íubrrogacion  paíTo  ante  Juan 
Fernandes  de  Ojeda  ,  Efcrivano  publico  de  Sevilla ,  en  doze  de  He- 
nero  de  mil ,  y  feifeientos ,  y  diez ,  y  fiete  anos.  Iten  otro  tributo 
de  principal  de  quatro  quentos  ,  quatrocientos ,  y  fefenta  dos  mil , 
y  quinientos  maravedis  ,  con  facultai  Real  fobre  la  dicha  mi  Cafa  , 
y  eftado  en  favor  dei  Lecenciado  Âguftin  de  Corpedal ,  y  Garfias 
cuya  eferiptura  pa!To ,  ante  Simon  de  Piiieda ,  Efcrivano  publico  dela 
dicha  Ciuiad  de  Sevilla  en  veiate ,  y  quatro  de  Agofto  de  mil ,  y 
feifeientos  ,  y  un  anos ,  los  qua^es  fe  depofitaron  para  la  redencion 
en  Gregório  Rozopenfon  ,  Depoíitario  General  de  la  dicha  Ciudad 
de  Sevilla  ant?  Juan  Canfeno  faxardo  ,  Efcrivano  de  depofitos  en  ve- 
inte  ,  y  fmeo  de  Agofto  de  mil  ,  y  feifeientos  ,  y  diez  ,  y  ocho  anos 
cuya  reiencion  fe  hiço  con  el  dinero  de  la  dicha  dote  de  la  dicha 
Senora  Duqueza  Dona  Juana  de  Sindobal  ,  mi  Madre ,  y  Senora. 
Iten  otro  tributo  de  principal  de  ducientos  ,  v  finquenta  ,  y  dos  mil 
maravedis  coo  facultad  Real  fobre  la  dicha  mj  Cada  ,  eftado  ,  y  ma- 

yorafgo ,  en  favor  de  Doría  Maria  Crutino  de  Montalbo  ,  que  antes 
hera  Manuel  Peres  de  Serbantes  ,  y  antes  de  el  Beneficiado  GaíparEf- 
coto  de  Porras  en  cuvo  favor  fe  impuíTo  por  eferiptura  ,  que  paifo 
ante  Luis  de  Porras  ,  Efcrivano  publico  de  Sevilla  en  dos  de  henero 

de  mil  ,  y  quinientos  ,  y  ochenta,  y  dos  anos  cuva  redencion,  y  fub- 
rogacion  paTo  ante  Juan  Fernandes  de  Ojcda  Efcrivano  publico  de 
Sevilla  en  primero  de  Deziembre  ,  de  mil ,  y  feifeientos  ,  y  diez  ,  y 
fiete  anos ,  y  aun  que  en  la  particion  ,  que  fe  hizo  por  muerte  de  Su 
Excellenria  la  dicha  Senora  Duqueza  Dona  Juana  de  Sandob.il,  mi 

Madre  ,  y  Senora  fe  le  adjudico  efte  cenço  a  la  dicha  Senora  Du- 
queza de  Bergança  ,  mi  hermana  ,  y  fe  puTo  por  el  ducientos ,  y 

quarenta  ,  y  finco  mil  ,  y  feifeentos  maravedis  ,  la  verdad  es  ,  íegun 
pareze  por  la  eferiptura ,  que  fu  principal  fon  los  diehos  ducientos  , 

y  ím- 
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y  finquenta  ,  y  dos  mil  maravedis.  Iten  otro  tributo  de  prinfipal 
de  un  quento  j  y  ducientos  mil  maravedis  en  favor  de  Dona  Maria- 

na de  Ayala ,  por  eferiptura,  que  fe  paífo  ante  Luís  de  Porras  ,  Ef- 
crivano  publico  de  Sevilla  ,  en  honce  de  Septiembre  de  mil  \  y  qui- 
nientos ,  y  fetenta ,  y  ocho  afíos ,  cuya  redencion  ,  y  fubrogacion  paf- 
ío  ante  el  dicho  Juan  Fernandes  de  Òjeda  ,  Elcrivano  publico  de  Se- 

villa en  diez ,  y  leis  de  Deziembre  de  mil ,  y  feifeientos  ,  y  diez  ,  y 
leis  anos.  Los  quales  dichos  quatro  tributos  íuman ,  y  montan  hon- 
ze  quentos  ,  y  feifeientos  ,  y  odienta  ,  y  nueue  mil ,  y  quinientos 
maravedis  ,  y  fe  redimieron  con  dineros  de  la  dote  de  la  dicha  mi 
Madre  ,  y  Senora ,  y  en  fu  favor  quedaron  íubrogados  con  la  mifma 
antelacion  fobre  el  dicho  mi  eftado  ,  y  mayorafgo ,  y  fe  pagan  de 
prefente  a  razon  de  a  veinte  mil  maravedis  el  millar  ,  y  Su  Excellen- 
cia  el  dicho  Duque  mi  Padre  ,  y  Senor  en  virtud  de  facultad  Real 
hizo  eferiptura ,  en  que  dio  por  oblígados ,  los  bienes  ,  y  rentas  def- 
te  eftado  en  favor  de  Su  Excellencia  la  dicha  mi  Madre ,  y  Senora, 
y  de  fus  herederos  ,  a  los  dichos  cenfos  ,  y  fus  reditos ,  y  con  las 
mifmas  antelaciones  de  fus  otorgamientos ,  la  qual  eferiptura  paifo  an- 

te Luís  Diaz  Palomino  ,  Efcrivano  publico  defta  mi  Ciudad  de  San 
Lucar ,  en  veinte,  y  nueve  de  Júlio  de  mil,  y  feifeientos ,  y  diez, 
y  nueve  anos  ,  los  quales  dichos  quatro  cenços  fe  le  adjudicaron  en 
la  dicha  particion ,  a  la  dicha  Senora  Duqueza  de  Vergança ,  mi  her- 
mana  ,  en  pago  de  la  legitima  ,  que  le  pertenecio  por  muerte  de  la 
dicha  nueftra  Madre ,  y  fe  an  de  pagar  en  plata.  Iten  otro  tributo 
de  principal  de  quince  quentos  de  maravedis  ,  a  razon  de  veinte  mil 
maravedis  el  millar  fobre  la  dicha  mi  CafTa  ,  eftado  ,  y  mayorafgo 

con  facultad  Real ,  y  en  favor  de  la  dicha  Senora  Duqueza  de  Ver- 
gança ,  mi  hermana ,  que  hizo  ,  y  otorgo  para  en  paga  de  fu  dote 

el  dicho  nueftro  Padre  ,  y  Senor  por  eferiptura  ,  que  paíTo  ante  el 
dicho  Luis  Dias ,  Efcrivano  publico  defta  Ciudad  en  once  dias  dei 
mes  de  Março  dei  ano  patfhdo  de  mil  ,  y  feifeientos,  y  treinta  ,  y 
féis ,  y  fe  an  de  pagar  en  Vellon.  Iten  otro  tributo  de  principal  de 
un  quento  ,  y  quarenta  ,  y  fiete  mil ,  y  feifeientos ,  y  finquenta  ,  j 
três  maravedis  impueftos  fobre  la  dicha  mi  Cafta ,  eftado  ,  y  mayo- 
ralgo  con  facultad  Real,  y  en  favor  de  Don  Lorenço  de  Ávila,  y 
Eftrada  Vezino  defta  Ciudad  cn  plata  ,  y  a  razon  de  veinte ,  y  un 
mil  ,  y  quinientos  maravedis  ,  el  millar ,  por  eferiptura  ante  Juan 
Luis  de  Santa  Maria  ,  Efcrivano  publico  de  Sevilla  en  veinte ,  y 
uno  de  Júlio  de  mil ,  y  feifeientos  ,  y  veinte  ,  y  ocho  anos.  Iten 
otro  tributo  de  principal  de  un  quento,  quinientos,  y  veinte,  y  fin- 

co mil ,  trecientos  ,  y  ocho  maravedis  con  facultad  Real  fobre  la  di- 
cha mi  Carta  ,  y  eftado  ,  y  en  favor  dei  dicho  Don  Lorenço  de  Ávi- 

la ,  a  razon  de  a  veinte  mil ,  y  quinientos  maravedis  el  millar  paga- 
dos en  Vellon  por  eferiptura ,  que  pafíb  ante  el  dicho  Efcrivano  en 

veinte  ,  y  quatro  de  Júlio  dei  dicho  ano.  Iten  otro  tributo  de  prin- 
cipal de  quatro  quentos,  trecientos,  y  quarenta,  y  nueve  mil  ,  feif- 

eientos, y  odienta-,  y  ocho  maravedis  con  facultad  de  Su  Mageftad, 
impueftos  fobre  el  dicho  mj  eftado  ,  en  favor  dei  dicho  Don  Loren- 

ço 
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ço  de  Ávila  ,  a  veinte ,  y  três  mil ,  y  quinientos  maravedis  el  m  illar, 
y  en  moneda  de  Vellon  ,  por  eferiptura  ,  que  paílo  ante  el  dicho  Eí- 
crivano  en  veinte ,  y  quatro  de  Júlio  dei  dicho  ano.  Iten  otro  tribu- 

to de  três  quentos  ochocientos  ,  y  ochenta ,  y  nueve  mil ,  y  feifeien- 
tos  maravedis  de  principal  con  facultad  de  Su  Mageftad  impueftos  íb~ 
bre  el  dicho  mj  cftado ,  en  favor  dei  dicho  Don  Lorenzo  de  Ávila 
a  veinte  mil ,  y  quinientos  el  millar ,  y  en  Vellon  ,  por  eferiptura  , 
que  pairo    ante   el   dicho   Efcrivano  en  féis  de  Júlio  dei  dicho  ano. 

Los  quales  dichos  cenços  el  dicho  Don  Lorenzo  de  Ávila  de- 
claro fer  de  Su  Excellencia  ,  el  dicho  Duque  ,  mi  Senor ,  y  Padre , 

y  le  cedio  fus  derechos  ,  y  aciones  ,  por  declaracion ,  que  otorgo 
ante  el  dicho  Luis  Dias  ,  Ecrivano  publico  defta  Ciudad  en  veinte , 
y  nueve  de  Setiembre  de  mil ,  y  feifeientos  ,  y  veinte  ,  y  ocho  anos. 

Con  los  quales   dichos  cenfos  viene  a  eftar  enteramente  pagada 
la  dicha    dote  de  Su  Excellencia  la  dicha  Senora  Duqueza  ,  mi  her- 
mana  ,   y   en   fu  nombre   Su  Excellencia   el  dicho  Senor  Duque  de 
Bergança ,   y  porque  yo  como  fufefor  en  la  dicha  mi  CaíTa ,  eftado , 
y  mayorafgo  ,  y  fobre  que  eftan  impueftos  los  dichos  cenços  ,  tengo 
obligacion  a  reconocer  por  ellos  ,  para  pagar  fus  reditos  a  Sus  Excci- 
lencias    otorgo  ,  que  me  obligo  de  Ies  dar  ,  y  pagar  en  cada  un  ano 
lo  que  renden  los  dichos  tributos,  a  la  dicha  razon,  que  efta  dicho, 
que  fe  pagan  ,  y  eftan  impueftos,  y  en  la  moneda  aíli  de  plata  ,  co- 

mo de  Vellon   fegun  ,  y  como  fe  contiene  en  las  dichas  eferipturas   a 
que  me  refiero  pagados  por  los  tercios  dei  ano  de  quatro  en  quatro 
mefes  pagados  a  mj  cofta ,  y  con  las  de  la  cobrança  en  efta  mi  Ciu- 

dad ,   y   fi   cumplidas   las   pagas  ,  y  aviendome  requerido,  y  en  mi 
nombre   a  qualquiera   de  mis  Contadores  a  que  pague  los  maravedis 
de  los  dichos  cenços  no  lo  hiciere ,  tengo  por  bien  ,  y  me  obligo  de 
pagar  a   la  perfona  ,  que  viniere  a  la  cobrança  feifeientos  maravedis 
de  falario  en  caJa  un  dia  de  los  que  fe  ocupare  en  la  dicha  cobran- 

ça,  y  fean  executados  mis  bienes,  y  rentas  con  íblo  el  juramiento  de 
Sus   Excellencias  ,   o   de    quien  fu   poder  ,    y  cauza  obiere ,  fin  otra 
prueva   alguna   de  que  les  relevo ,  y  para  el  cumplimento ,  paga  ,  y 
firmeza  de  todo  lo  que  dicho  es  obligo  mis  bienes,  y  rentas,  y  de 
la  dicha    mi    GaíTa ,    eítado  ,  y  mayorafgo   ávidos ,  y   por  aver  en  Ia 
mifma    forma  ,  y  como  fe  contienen  en  las  dichas  eferipturas  de  lufo 
referidas.     Y  yo  el  dicho  Dotor  Manuel  Fagundes  da  Vega  en  nom- 

bre  de  Sus  Excellencias   los  dichos  Senores  Duque  ,  y  Duqueza  de 

Vergança ,   y  en  virtud  de  fu  poder ,  que  tengo  firmado  de  Sus  Ex- 
cel lendas  fu  fecha  eu  Villa  Viciofa ,  a  veinte  ,  y  un  dias  dei  mes  de 

Deziembre  dei  ano  próximo  pa!fado  de  mil ,  y  feifeientos ,  y  trein- 
ta ,  y  íeis  que  es  dei  thenor  feguiente. 

Nos  Don  Juan ,  y  Dona  Luiza  Francifca  de  Cufman  ,  Duques 
de  Bergança  ,  v  de  Rareei  los  ,  &c.  por  la  prefente  damos  poder  ai 
Dotor  Manuel  Fagundes  da  Vega  ,  nueftro  Criado ,  para  que  de  los 
bienes ,  que  ficaron  dei  Excellentiífimo  Senor  Don  Manuel  Peres  de 
Gufman,  Duque  de  Medina  Sidónia  pueda  cobrar,  e  aver  a  fu  poder 

aílim  la  legitima  materna  ,  que  a  mj  la  dicha  Duqueza  toco  por  nui- 
Tom.lV.  Yyyy  erre 
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erte  delaExcellentiílimaSenoraDofía  Juana  mj  madre,  ySeííora  ,  co- 

mo el   dote,  y  aumento  dei,  quel  dicho  Duque  mj  Sefíor,  y  Padre 
me  prometio  quando  café ,  en  la  forma ,  que  conítara  de  las  capitu- 
laciones  ,  que  entonfes  fe  hicieron  ,  y  en  caíTb  que  la  dicha  legitima, 
dote  ,  y  aumento  delia  no  fe  entreguen  en  dinero  le  damos  el  mifmo 
poder  para  pedir  que  el  prinfipal  fe  imponga  en  cenfos  para  que  los 
reditos  dei  nos  bayan  corriendo  ,  y  íiendo  lobre  bienes  de  mayoraf- 
go  ,    fe  hara  la  dicha  impuílcion  con  facultad  Real,  de  fuerte ,  que 
quede    firme  ,  y  vallioíTa  ,    y   el  dicho  Dotor  Manuel  Fagundes  da 
Vega  podra  otorgar  todas,  y  qualefquier  eferipturas ,  y  quitaciones, 
que  neceíTarias  fueren  ,  y  para  efeto  deite  negocio  fe  le  pidieren  ,  y 
de   la  mifma  manera  cobrara  todos  los  títulos  de  los  dichos  cenfos  , 

y   hara   todos  los  pedimientos  ,  proteítos  ,  y  requerimientos  neceíía- 
rios  para  la  buena  cobrança  ,  y  feguridad  de  la  dicha  legitima  ,  dote, 
y  aumento  delia  ,  y  renunciara  la  legitima  que  a  mj  la  dicha  Duque- 
za  toco  por  muerte  dei  dicho  Duque  ,  mi  Padre,  y  Seiíor  por  quan- 

to con  el  dicho  dote ,  y  aumento  dei  nos  damos  por  enteramente  fa- 
tisfechos  de  lo  que  abiamos  de  aver  de  fus  vienes ,  y  podra  el  dicho 
Dotor   Manuel   Fagundes  foítituir   en   uno  ,  y  muchos  Procuradores 
con  la  parte  ,  que  le  pareíiere  deite  poder  quedando  el  íiempre  en  fu 
fuerça  ,  y  bigor ,  y  los  rebocara  íi  cumpliere  porque  para  todo  le  da- 

mos quan  baítante  de  derecho  es  neceílario ,  y  lo  por  el ,  y  fus  foíli- 
tutos   fecho   abremos  por  bien  ,  firme  ,   y  baíedero  fo  obligacion  de 
nueítros  bienes  Juan  Pinto  lo  eferevio  en  Villa  Viciofa  a  21.  de  De- 
ziembre  de  63o.     Yo  António  Paes  Biegas  lo  hice  eferivir.     O  Du- 

que.    A    Duqueza.     Abiendo    viíto  ,  y  entendido  efta   eferiptura ,  y 
como  ílerto ,  y  fabedor ,  que  foy  en  nombre  de  Sus  Excel  lendas  los 
dichos   Scnores    Duque  ,  y  Duqueza  de  Bergança  de  fu  derecho  ,  y 
de  lo  que  en  eíte  cazo  me  a  convenido  ,  y  conbiene  hazer  otorgo, 
y  conolco  ,  que  la  aceto ,  y  me  contento ,  y  fatisfago  con  los  dichos 
cien    mil  ducados  que  fean  dados  en  cenfos  para  fu  paga  como  efta 
dicho  ,  y  con  los  veinte  mil ,  que  montaron  las  dichas  joyas  ,  y  vef- 
tidos  ,  y  con  los  dichos  nuevecientos  mil ,  ytreinta,  y  dos  reis,  que 
coito  la  dicha  difpenfacion  ,  por  todo  quanto  a  Su  Exceli encia  la  di- 

cha  Seííora  Duqueza  Dona  Luiza  Francifca  de  Gufman  le  podia ,  y 
puede   pertenefer  por  fus  legitimas  paterna  ,  y  materna  por  eflar  co- 

mo eítoy    íierto  ,  que  no  le  podia ,  ni  puede  pertenefer  mas  ,  y  fi  en 
alguna  manera  les  podia  pertenefer ,  y  heredar  de  mas  de  lo  fulo  di- 

cho quier  fea  en  poça  ,  o  en  mucha  cantidad  de  todo  ello  hago  en 
nombre  de  Sus  Excellencias  ceííbn ,  y  renuneiacion  ,  y  donacion  bue- 

na ,  pura  ,  perfeta  ,  y  irrebocable  delia  que  el  derecho  ilama  entre  bi- 
vos  ,    a  Su   Excellcncia   el   dicho    Senor    Duque  de  Medina  Sidónia 
Don   Gaípar  Alonfo  Peres  de  Gufman  ,  el  Bucno  ,  con  las  clauçulas 
de   infignuacion  ,   y  de  mas  requiíitos  dei  derecho  ,  y  que  convengan 
para  fu  firmeza ,  y  aparto  a  Su  Excellcncia  los  dichos  Scnores  Duque, 
y    Duqueza   de   Bergança    dei  derecho  de   poífecion  ,  y  propricuad , 
que   tengan  ,  y  puedan  tener  a  los  bienes  de  los  dichos  Scnores  Du- 

ques de  Medina  Sidónia  defuntos  fu  fuegro ,  y  Padre ,  y  lo  fedo  co- 

mo 



da  Cafa  %ea\  Tortugue^a»  723 
mo  dicho  es  en  Su  Excel  Iencia  ei  dicho  Senor  Duque  Don  Gafpar 
Aloníb  Peres  de  Guíinan  ,  cl  Bueno  ,  y  obligo  a  los  dichos  Senores 
mis  partes  de  aver  por  firme  efta  elcriptura  cn  todo  tiempo  ,  y  de 
no  la  impunar ,  reclamar  ,  nj  contradeíir  por  ninguna  cauía ,  nj  ra- 
zon  ,  que  iea  ,  peníada ,  o  no  peníada ,  aun  que  de  derecho  le  fea 
concedida  ,  y  fi  de  hecho  lo  hicieren  de  mas  de  no  fer  oydos  en  Jui- 
cio  pagaran  las  coitas ,  y  danos  que  fe  le  recrefieren  a  Su  Excellencia 
el  dicho  Senor  Duque  de  Medina  Sidónia.  Otro  sj  confíeflb  ,  que  e 
refevido  las  eferipturas  ,  papeies  ,  y  recaudos ,  que  en  efta  fe  an  he- 

cho menfion  para  títulos  de  los  dichos  cien  mil  ducados  de  la  dicha 
dote  ,  y  para  la  paga  de  los  reditos ,  y  eftan  en  mj  poder  realmen- 

te ,  y  con  efeto  íobre  que  renuncio  las  leyes  dei  entregamiento  ,  y 
prueva  dei ,  y  para  el  cumplimiento  de  lo  que  dicho  es  por  lo  que 
toca  a  los  dichos  Senores  mis  partes  obligo  fus  bienes  ,  y  rentas 
ávidos  ,  y  por  aver ,  y  yo  el  dicho  Duque  de  Medina  Sidónia  por 
lo  que  me  toco  ,  y  yo  el  dicho  Dotor  Manuel  Fagundes  da  Vega  en 
nombre  de  los  dichos  Senores  Duque  ,  y  Duqueza  de  Berganza  por 
lo  que  les  toca  tambien  damos  poder  a  quaiefquier  Juezes ,  y  Jufti- 
cias  delRey  nueftro  Senor  de  quaiefquier  partes  ,  audiências  ,  y  tri- 
bunales  ante  quien  efta  eferiptura  fuere  prefentada ,  y  delia ,  y  de  lo 
en  ella  contenido  fuere  pedido  entero  cumplimiento  ae  Jufticia  en  ef- 
p.cial  a  los  Senores  Preíidentes  ,  y  ordenes  de  las  Reales  audiências, 
y  Chancellarias  de  Su  Mageftad  ,  que  reííden  en  Valladolid ,  y  Gra- 

nada ,  y  Alcaides  de  la  CaíFa  ,  y  Corte  de  Su  Mageftad  ,  y  dei  Cri- 
men  de  las  dichas  audiências  ,  y  Chancellarias,  y  a  el  Regente,  y 
Gidorcs  de  la  Real  audiência  de  Sevilla  ,  y  Alcaides  dei  Crimen  del- 

ia ,  y  a  el  aíTifticnte ,  y  Theniente ,  y  de  mas  Jufticias  donde  me  íb- 
meto  yo  el  dicho  Duque  de  Medina  Sidónia ,  y  yo  el  dicho  Dotor 
a   los    dichos    Duque  ,    y   Duqueza  de  Bergança  ,  y  renunciamos  mi 
fuero  ,   y  el  íuyo  ,   y  Ia  ley   y  las  nuevas  Prematicas  de 
las  fumiíiones  para  que  a  el  cumplimiento  de  todo  lo  que  depues 
me  les  compellan  como  por  fentença  definitiva  de  Juez  compecente 
paíTada  en  coifa  julgada,  y  rennníio  Ias  leyes,  fueros ,  y  derechos  de 
mi  favor ,  y  defen fa ,  y  fuvo  .  .  .  y  renunciaciones  delias  ;,  fecha 
la  Carta  en  la  Ciudad  de  San  Lucar  de  Barrameda  en  dies  ,  y  ocho 
dias  dei  mes  de  Febrero ,  de  mil  ,  y  íeifeientos  ,  y  treinta  ,  y  íiete 
anos  ,  y  lo  firmaron  los  otorgantes ,  a  quien  yo  el  Efcrivano  doy 
fee ,  que  cenofeo  fiendo  teftigos  Don  Juan  de  Liabana  Cavallero  dei 
Avito  de  San  Tiago  ,  y  el  Lccenciado  António  Ramires  de  Barrien- 
tos  ,  y  Don  Gafpar  de  Lubana  vezinos  defta  Ciudad  el  Duque  de 
Medina  Sidónia  ,  Manuel  Fagundes  da  Vega  ,  Luis  Dias  Palomino 
Efcrivano  ,  £:c. 

Y  yo  Luis  Dias  Palomino ,  Scrivano  delRey  nueftro  Senor  ,  y 
vecino  de  San  Lucar  de  Barrameda  ,  efta  eferitura  hicc  lacar  dei  ori- 

ginal ,  que  efta  efenta  en  pliego  fellado ,  dei  numero  quarto  ,  y  cfte 
treslado  va  facado  ,  y  puefto  ,  próprio  fe  vio  en  el  pliego  ,  numero 
priírero  ;  en  efta  dicha  Ciudad  ,  a  veinte  de  Febrero  dei  dicho  afio, 
e  fize  mj  íiono  en  teftimonio  de  verdad.     Luis  Dias  Palomino. 
Tom/lV.  Yyyy  ii  Carta 
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Curta    delKey  D.  Fi/ippe  IV.  para  o  Duque  de  Bragança  D. 
Joaõ  II.  do  nome ,  em  que  o  nomea  Governador  das  Armas 

de  todo  o  Reyno  de  Portuga/, 

NlltTl  2  T  TOnrado  Duque  fobrino  ,  yo  EIRey  os  invio  mucho  a  faludar 

'"  JL  JL  como  aquel  que  mucho  amo,  y  precio.  Dos  avifos  ,  que  fe 
An.  103  ?•  vienen  de  que  francefes  ajuftan  gruelTa  Armada  con  animo  de  acome- 

ter elfe  Reyno  ,  y  tomar  pie  en  el ,  fon  de  calidad  ,  que  obligan  a 
que  fe  trate  com  fumo  cuidado  de  tenerle  afigurado,  y  con  la  per- 
vencion  ,  que  conviene  •,  porque  fi  llegare  a  efas  Coitas ,  no  pueda  ha- 
zcr  en  ellas  ningunas  oftilidades ,  ni  fe  logren  fus  difignios ;  y  convi- 
niendo  a  mi  fervicio ,  que  aya  perfona  de  mucha  autoridad  fequito, 
y  ceio  de  mi  fervicio  ,  que  exerça  el  cargo  de  Governador  General 
de  las  Armas  en  todo  eíTe  Reino  ,  devajo  de  las  ordenes  de  la  Seno- 
ra  Princefa  Margarita  mi  Prima ,  y  que  efte  a  las  fujas  toda  la  gen- 

te ,  que  fe  huviere  de  juntar  para  el  dicho  efeclro.  He  refuelto  nom- 
braros  ,  para  que  íirvais  eíle  cargo  de  que  fe  os  ínvia  Titulo ,  y  por- 

que os  halleis  mas  bien  afiílido.  He  mandado  a  Don  Duarte  de  Ver- 
gança  vueftro  hermano  ,  me  íirva  en  efta  ocafion  cerca  de  vueftra  per- 

fona ;  y  fio  dei  amor ,  y  ceio  ,  que  teneis  a  mi  fervicio  ,  que  areis 
en  efto  como  en  todo  lo  de  mas  ,  que  a  eftado  a  vueftro  cuidado 
como  lo  efpero  de  tan  grau  vafalo.  De  Ventofilla  de  Tajo  28.  de 
Encro  de  1639. 

ELREY. 

Dom  Fernando  Rodrigues  de  Contreras. 

Al  Duque  de  Vergança.    Sobre  encargarle  V.  Mageftad  íirva  el 
cargo  de  Governador  General  de  las  Armas  en  Portugal. 

Carta ,  que  ao  Duque  de  "Bragança  efereveo  o  Secretario  D.  Fer- 
nando Rodrigues  de  Contreras. 

SU  Mageftad  ,  Dios  le  guarde  ,  lia  refuelto  lo  que  V.  Excellencia 
fe  fervira  ver  por  el  defpacho  incluílb,  y  el  titulo,  que  con  el 

va  de  Governador  General  de  las  Armas  dei  Reino  de  Portugal.  V. 
Excellencia  me  mande  avifar  el  recivio  dcllos ,  y  ver  fe  puedo  obe- 
dccerle  en  algo  ,  que  fca  íu  gufto.  Guarde  Dios  a  V.  Excellencia  mu- 
chos  anos  de  Madrid  28.  de  Enero    1639. 

Siior  Duque  de  Vergança.    Dom  Fernando  Rodrigues  de  Contreras. 

Paten- 
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Patente  ,  que  fe  vajfou  ao  Duque  de  Bragança  D.  João,  do  Go- 
verno dus  Armas  do  Reyno  de  Portuga/. 

Om  Phcllippc  por  la  gracia  de  Dios  Rej  de  Caítilla,  de  Leon,     NuiU.  A.. 
de  Aragon  ,  de  las  Sicilias ,  de  Hierufalen  ,  de  Portugal,  de  Na-  *  < 

varra,  de  Granada,  de  Toledo,  de  Valência  ,  de  Galicia ,  de  Mal-  An'  lb)9' 
lorca  ,  de  Sevilia  ,  de  Jerufalen ,  de  Córdova  ,  de  Corfega  ,  de  Mur- 
cia  ,  de  Jaen  ,  de  los  Àlgarvcs ,  de  Algnifira,  de  Gibaltar,  de  las  If- 
Jas  de  Canária ,  de  las  índias  Orientales ,  y  Ocidentales  ,  Islãs  ,  y 
tierra  firme  dei  mar  Oceano  ,  Archiduque  de  Auílria ,  Duque  de  Bor- 
gona  ,  de  Brabante ,  y  Milan  ,  Conde  de  Afpurguc ,  de  Flandes , 
Tirol ,  y  Barcelona  ,  Seiíor  de  Vifcaya  ,  y  de  Molina,  &c.  Por  quan- 

to conviene  ,  que  en  las  ocaíiones  preí  entes  a  que  en  el  Reino  de 
Portugal  perfona  de  grande  autoridad ,  que  ílrva  el  cargo  de  Gover- 

nador General  de  Ias  Armas ,  pêra  que  acuda  a  todo  aquello  ,  que 
fuere  menefter  devajo  de  las  ordenes  de  la  Senora  Princeíla  Margari- 

ta mi  Prima  ,  atendiendo  en  que  en  vos  Don  Juan  Duque  de  Ber- 
gança  concurren  todas  las  neceíTarias ,  y  que  fe  defean  pêra  cofa  de 
tanta  importância ,  y  que  mediante  las  grandes  calidades  ,  y  partes , 
que  concurren  en  Ia  grandefa  de  una  perfona  fe  coníiguira  mejor  to- 

do lo  que  fuere  de  mi  fervico.  He  tenido  por  bien  de  elegeros ,  y 
nombraros  ,  como  en  virtud  de  la  preíFente  os  elijo  ,  y  nombro  por 
mi  Governador  General  de  Ias  Armas  dei  dicho  Reino ,  para  que  ten- 
gais  a  vueftro  cargo  toda  Ia  gente  aíi  en  Ia  guerra  ofenfiba ,  o  defen- 
liba  ,  que  fe  offereciere  en  el ,  y  combenga  executar  devajo  de  las 
ordines  de  mi  Prima  ,  como  queda  dicho  ;  a  la  qual  mando  os  aja , 
y  tenga  por  tal  Governador  General  de  las  Armas  dei  dicho  Reino, 
y  ai  Maeílro  de  Campo  General  ,  Coroneles  nueftros  de  Campo , 
Thenientes  de  Maeítros  de  Campo  General,  Sargientos  majores,  Ca- 
pitanes  de  Cavallos  ,  y  de  Infantaria  ,  y  de  mas  Officiales  majores , 
y  menores  ,  que  aíliftiren  en  el  dicho  Reino  de  toda  la  gente  que 
ierviere,  y  concurrere  en  el,  cumplan  ,  y  guarden  las  ordenes,  que 
les  dieredes  por  eferito  ,  o  palabra  ,  íin  poner  exeufa ,  ni  dilacion  al- 
guna  como  de  fu  Superior ,  que  asj  conviene  a  mi  fervicio  ,  y  pro- 

cede de  mi  voluntad  ,  y  de  la  prefente  tomaran  la  razon  las  perfonas 
a  quien  tocare.  Dada  en  Ventoíilla  de  Tajo  a  vinte  ,  y  ocho  de 
Enero  de  mil ,  y  feifeientos  ,  y  treinta ,  y  nuebe. 

Cello. 
YO  ELREY. 

En  los  officios  de  la  Veedoria  General ,  y  Contodoria  deíle 
Reino  ,  fe  tome  la  razon  de  efte  titulo  ,  como  ÉlRey  mi  Senor  lo 
manda  en  Lixboa  a  13.  de  Mayo  de  1639. 

MARGARITA  V.  R. 

Dom 
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Dom    Fernando  Rodrigues  de  Contreras  Secretario  de  ElPvey 

nueftro  Senor  la  hize  efcrivir  por  íu  mandado. 

D.  F.  R.  C. 

Titulo  de  Governador  General  de  las  Armas  en  Portugal  ai  Du- 
que de  Bergança. 

Corta  para  o  Duque  de  Bragança ,  do  Secretario  D.  Fernando  R<?. 

driguts  de  Contreras  ,  com  a  Injlrucqao  do  gox  ema  das  Armai. 

Num.  K*     (~  ̂n   e^a   remeto  a  V.  Excellencia  la  inílrucion ,  que  Su  Magef- 
A  \^s  tad   le  ha  fervido  de  mandar  defpachar,  pêra  que  V.  Excellen- 

An.  1639.  cja  exerça  el  Cargo  de  Governador  General  de  las  Armas  en  eííe 
Reino  de  Portugal;  y  remiticndome  a  lo  que  contiene ,  fuplico  a  V. 
Excellencia  me  mande  avifar  dei  rccivo,  y  quanto  pueda  ler  fervido 
de  V.  Excellencia  a  quien  guarde  Dios  muchos  anos.  Madrid  25.  de 
Março  de  1639. 

Senor  Duque  de  Bergança.     Dom  Fernando  Rodrigues  deContreras. 

Comieça  la  Injlruçion. 

E  L  R  E  Y. 

1  Duque  de  Bergança  Primo.  Los  enemigos  deita  Corona  ( co- 
mo os  lie  avifado)  lialen  grandes  prevenciones  para  inquietar  las 

Golias  de  Eípaíía  íegun  los  avifos  que  íe  han  tenido  de  la  Armada, 
que  apreftan  para  eííe  efeito ,  en  particular  para  elas  de  Portugal  ;  y 

por  Io  que  conviene  difponcr  la  defenfa  ,  y  ieguridad  de  e!l'c  Reino, teniendo  la  íatisfacion  ,  que  le  deve  de  vueítra  perfona  ,  os  ê  elegi- 
do ,  v  nombrado  por  Governador  General  de  mis  Armas  cn  todo  cl, 

y  que  firvais  efte  Cargo  devajo  de  las  ordenes  de  la  Sefíora  Prince- 
ia  Margarita  mi  Prima  Virrej  ,  y  Capitnn  General  en  efe  Reino,  y 
íi  bicn  de  vueítra  prudência  me  prometo  la  buena  direclion  de  quan- 

to eítuviere  a  vucííto  cuidado ,  me  ha  parecido  advcrtiros  ,  lo  que 
en  algunos  puntos  he  acordado  ;  asj  pêra  que  lo  tengais  entendido , 
como  por  haverme  reprefentado  defeais  tener  Inítrucion  de  la  forma, 
en  que  os  haveis  de  governar ,  &c. 
2  Luego  que  recivais  eíte  defpacho  hireis  a  la  Villa  de  Monte- 

mor ( donde  ha  de  fer  vueílra  afiítcncia  )  por  havermos  coníklerado , 
que  eítc  lugar  fera  a  propoíito  para  poder  acudir  promptamente,  y 
fin  otros  incombinientes  ,  que  fe  os  ofrecen  a  las  prevenciones ,  que 

conviene  hazer ,'"  y  acudir  a  la  parte,  que  la  ncceíidad  pedicre  ;  la 
qual  aílHeníía  ha  de  fer  en  quanto  no  obligare,  la  venida  de  la  Ar- 

mada dei  enemigo ,  o  otro  acidente  a  mudar  de  lugar ,  Szc. 
2,     Llegado    a  [aquella  Villa  dareis  avifo  dello  a  mi  Prima  ,  para 

que 
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qne  en  conformidad  de  lo  que  tengo  mandado  pafe  a  cila  e!  Mn.ef- 
tro  de  Campo  General  Don  Diego  de  Carderias  ,  Diego  Luis  ds 
Olivera  ,  los  Maeítros  de  Campo  Sebaftian  Granero ,  Don  Chrilloval 
Meíía  Voca  negra  ,  y  confira»  con  bos  el  eftado  de  las  prevenciones 
hechas  ,  y  todos  los  p untos  por  major  ,  en  que  convenga  tomar  re- 
Colucion  ,  fegun  lo  que  vos  propuíieredes  ,  y  llevarén  entendido  pa- 

ra ajuftarlos  coa  mi  Prima  ,  y  fe  haga  papel  de  todos  eilos  ,  peca 
que  fe  bcan  en  el  Coníejo  que  he  mandado  formar,  y  fe  ajufte  lo 
que  fe  deviere  efecutar  antes ,  y  en  la  ocafion  fegun  parefiere ,  y  la 
Princefa  con  afiftencia  vueftra  como  a  delante  fe  dirá ,  &c. 

4  Para  refolver  lo  que  comhicne  hazer  (fupoíío  que  es  tan  preci- 
f o  ,  y  inefcufable,  que  os  balíeis  preíenfial  a  Conferencia,  y  refolu- 
cion  de  todos)  porque  mejor  podeis  llevar  entendido  lo  que  fe  pre- 
viene ,  y  avéis  de  executar ,  y  de  una  ves  quede  afentado  ,  y  vos  ten- 
gais  noticia  por  menor  de  lo  que  fe  ha  de  obrar  con  las  Armas  ,  y 
íin  dilacion  deis  las  ordenes  combinientes  como  Governador  General 

delias,  fera  de  gran  fervicio  mio  pafeis  defpues  dela  conferencia  re- 
ferida ,  íin  perder  ora  de  tiempo  a  Lixboa  entrando  encubierto,  y  líe- 

vando  las  perfonas  dichas  ,  que  abran  hido  a  Montemor ,  avifando  a 
la  Princefa  ,  paia  que  eften  prevenidos  los  de  mas  Meniftros  ,  que  hart 
de  concorrir  en  el  confejo ,  que  alli  fe  ha  de  tener  5  y  vifto  el  pa- 

pel de  puntos  ,  que  llevaredes  con  noticia  de  lo  que  tengo  rèfuelto, 
y  lo  de  mas,  que  pareciere  combeniente  a  las  difpoficiones  delade- 
fenfa  de  aquel  Reino ,  fe  votara  fobre  todo  lo  que  pareciere ,  y  afif- 
tiendo  Gafpar  Ruis  Efcaras  mi  Secretario  de  la  guerra  ,  ( que  por 
mi  mandado  lá  íirve  de  Secretario)  formara  un  papel  de  la  refolu- 
cion  ,  que  tomare  mi  Prima  con  bos  a  lo  que  fe  huviere  confultado, 
en  que  fe  ha  de  declarar  todo  lo  que  fe  hafe  obrar  ,  y  eftar  a  vuef- 
tro  cuidado ,  y  tambien  lo  que  quedera  ai  da  Princefa ,  y  fe  os  entre- 

gara Copia  dei  ,  afi  por  lo  que  toca  ai  cargo  de  Capitan  General , 
como  ai  de  Virrej  de  Portugal ;  porque  teniendo  entendido  todo  lo 
que  fe  ha  de  executar,  trateis  por  vueftra  parte  dei  cumplimento  de 
lo  que  os  pertence  por  Governador  General  de  las  Armas  ,  con  aten- 
cion  a  lo  que  fá  ha  de  difponer  por  mi  Prima  porque  la  expeiicion 
dello  corra  uniiorme,  y  no  remite  ineombeniente  ;  y  fio  de  vueferas 
obligaciones  ,  que  fera  con  tal  pontualidad  ,  que  a  cofturnbrais  en  to- 

das las  coías  ,  que  tocan  a  mi  fervicio ,  &c. 
5  He  mandado  elerivir  a  mi  Prima  ,  que  concurra  en  el  Confejo, 

quando  vos  os  hallardes  en  el  ,  el  Marques  de  Puebía  ,  Marques  d  e 
Gouvea  ,  Marques  de  Pucrto  Seguro ,  Don  Luis  de  Noronha  ,  Con- 

de de  Caílro  ,  Don  Gonib/o  Coutinho,  Don  Diego  de  Cardeaas, 
Diego  Luis  de  Oliveira  ,  Thomas  de  Ibio  Gaíderpn  ,  Sebaftian  Gra- 

nero,  y  Alarcon ,  Don  Chriftovaó  Mefa  Voca  negra,  y  tainbie  1  Don 
Thomas  Meíia  de  Acevcdo ,  íi  pareciere  a  mi  Prima ;  y  Ias  den  às 

perfonas,  que  julgare  fer  neceiTario  ,  o  combeniente,  y  por  Sjcreta-' 
rio  Gafpar  Ruis  Efcaraj  ,  que  lo  es  de  guerra  ,  y  de  la  Capitanaria 
general  ,  8zc. 

6  Tambien  he  rcíuelto ,  que  para  lo  que  fe  huviere  de  fe  execu- 
tar 
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tar  fe  repartan  los  Miniílros  deite  Confcjo  ,  y  que  parte  dellos  que- 

de con  mi  Prima  ,  y  parte  vaja  con  bos  ,  y  aíi  en  Lixboa  la  aíiftiran 
los  Marquefes  de  la  Pueoia  ,  de  Gouvea  ,  de  Porto  Seguro ,  y  Don 
Luis  de  Nororía  ,  el  Conde  de  Caílro  ,  Don  Gonçalo  Coutinho  ,  y 
Thomas  de  Ibio  Calderon  j  y  conformandome  con  lo  que  defeais  en 
eíta  parte ,  porque  tengais  a  vueítro  lado  perlbnas  de  experiência  en 
las  coías  de  la  guerra  ,  he  ordenado  vajan  a  aííftiros  Don  Diego  de 
Cardenas  ,  Diego  Luis  de  Oliveira ,  Sebaílian  Granero  ,  Don  Chrif- 
toval  Meíia  Voca  negra  ,  y  por  Secretario  Diego  dei  Caítrillo  ,  que 
lo  es  mio ,  a  quieu  tengo  elejido  por  Secretario  dei  Principejuan  Car- 

los ,  los  quales  han  afiítiros  en  cazo  ,  que  no  fe  refuelva  por  el  Con- 
fejo ,  que  fe  hiciere  en  preíencia  dela  Princefa,  que  algunos  dellos 

vajan  a  diferentes  pueítos  o  queden  en  Lixboa ,  que  los  que  pareciere 
han  de  fervir  en  las  partes  que  fe  les  fenalare ,  y  con  los  que  queda- 
ren  hareis  el  Confejo ,  llamando  a  el  las  de  mas  perlbnas ,  que  os 
pareciere  neceíTario  ,  o  combeniente,  &c. 
7  En  eíte  Confejo  aveis  de  proponer  lo  que  fe  ofreciere  ,  fegun 

los  acidentes  ,  que  de  nuebo  refultaren  ,  y  depues  de  haver  oido  el 
parecer  de  los  que  concurrieren  (fupuefto,  que  fon  dela  experienria, 
y  partes  ,  que  fe  fave ,  y  que  de  fu  inteligência  en  las  matérias  de  la 
guerra  fe  puede  fiar  lo  que  fe  deve  obrar)  refolvereis  con  eíla  coníi- 
deracion  lo  que  tiveredes  por  mas  combeniente  ,  y  lo  avifareis  a  mi 

Prima  antes  d  2  executado  ílempr  * ,  que  los  cazos  dieren  lugar,  y  íi 
la  ocaíion  Io  pidiere  ,  y  o  obligare  a  obrar  fin  dilacion  lo  ordenareis, 
dando  la  quenta  luego  ,  para  que  lo  tenga  entJndiJo  ,  y  pueda  dif- 
poner  loque  toca  con  atencion  a  ello  de  que  ha  parecido  advirtiros , 
para  que  tengais  entendida  efta  refolucion ,  afegurando  los  que  abreis 
cmuplido  ,  quando  íiguieredes  los  mejores  ,  y  mas  fanos  pareceres  de 
los  que  han  de  afiítiros ,  y  pêra  que  uniformemente  fe  coníigan  los 
fines  ,  que  fe  pertenden ,  he  mandado  fe  le  efereva  os  avife  tambien 
lo  que  reíblvierc,  y  que  ditíera  a  los  experimentados  ,  que  fe  hallan 
ai  pie  dei  hecho  en  quanto  llegare  a  tener  punto  de  duda ,  6tc. 
8  La  cauza  de  haveros  aíeííalado  a  Montemor  pêra  vueítra  aíiíten- 

cia  à  fido  por  lo  que  me  haveis  reprefentado.  Pêro  fe  os  advierte 
ha  de  fer  no  htfvierído  ncceíTidad  de  que  vueftra  pciíona  ,  y  las  que 
os  han  de  afiílir,  fe  acerquen  mas  a  Lixboa,  o  hir  a  outra  parte, 
fegun  los  avifos  ,  que  fe  tuvieren  dei  enemigo  ;  porque  en  femejan- 
tes  acidentes  no  es  bien  aguardar  ai  ultimo  ,  ni  que  fuceda  cazo  en 
que  por  faltar  perlbnas  fe  deje  de  acudir  a  lo  que  fuere  meneíter  de 
mas ,  que  vueítra  prefencia  ,  y  viendo  perfonal mente  aquello  de  que 
fe  neccíita,  fe  facilitara,  y  executara  me.or  todo  lo  que  fuere  me- 
nefter  prevenir  para  la  major  feguridad  de  efTe  Reino ,  y  afi  fera  de 
mucha  importância,  que  encubierto  (o  na  forma  que  os  pareciere, 
pues  haveis  de  venir  a  Lixboa)  veais  los  Caítillos  ,  y  pu eitos  ,  que 
julga  red  os  ,  que  combienc  ,  y  reconofeais  todo  Iode  mas,  que  os  pa- 

reciere ,  para  que  os  hagais  capas  dei  eítado  en  que  todo  cita  ,  &a 
9  Eri  quanto  a  la  forma  en  que  haveis  de  exercer  cite  cargo  íien- 

do  Governador  General  de  las  Armas  por  raçon  dei  ha  de  citar  to- 

do 
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do  a  vueftra  orden  aíli  a  la  Cavallaria  ,  como  Ia  Infantaria  con  laca- 
litbd  ,  y  reftrinciones ,  que  en  vueftro  titulo  ,  y  en  efta  inftrufíon  fe 
dife  ,  v  he  ordenado  a  mi  Prima  que  los  quatro  Maeftros  de  Campo 
nombrados  para  levantar  ,  y  conduzir  los  leis  mil  Infantes  a  las  pla- 

cas ,  que  tengo  fcnaladas  en  ei  Ínterim  ,  que  la  ocazion  no  llamare  a 
outra  parte  ,  y  yo  no  mandare  ,  que  acudan  a  ella  ,  guarden ,  y  íi- 
gan  vueftras  ordenes  ,  aíi  en  las  levas  ,  y  conducion  ,  como  en  lo  que 
han  de  obrar  dando-os  quenta  dello  ,  y  bos  a  la  Princefa ,  y  tambien 
toda  la  mas  gente  de  guerra  ,  que  rezidiere  en  eíTe  Reino ,  y  toma- 
re  las  Armas  para  fu  defènià  ,  la  que  entrare  de  focorro  por  todas 
partes  ,  y  la  que  eftuviere  en  el  Algarve,  y  ai  Governador  de  aquel 
Reino  ,  fe  le  advierte  deito.  Todo  lo  qual  es  en  conformidad  dei 
titulo ,  que  fe  os  ha  dado  para  governar  las  Armas  ,  y  lo  que  fe  de- 

clara en  efta  Inftruicion  ,  &c. 
10  Hallando-fe  donde  eftiveredes  el  Maeftro  de  Campo  General 

le  dareis  las  ordenes,  que  fe  huvieren  de  executar,  para  que  las  dif- 
tribuja  ,  y  en  fu  aufencia  a  los  Thinientes  de  Maeftro  de  Campo  Ge- 

neral ,  o  a  los  Officiales  a  quien  tocare  por  falta  dellos ,  &c 
rr  Entre  otras  prevenciones  ,  he  mandado  a  mi  Prima  fe  hagan 

luego  en  Cafcaes  las  fortificaíiones,  que  convengan  ,  y  que  imbie  alli 
Cuerpo  de  Infantaria  ,  y  Cavalaria ,  que  afifta  a  fu  defenfa  ,  y  a  im- 

pedir la  delembarcacion  en  los  pueftos ,  que  el  enemigo  Ia  pueda  te- 
ner ,  pues  intentare  facion  en  Lixboa  ,  es  efta  parte  por  donde  la  ha 
de  executar ,  y  refpedlo  de  la  importância  de  aquel  Caftillo  ,  fe  fea 
advertido  ,  que  en  la  ocaíion  ponga  en  el  caveça  ,  que  le  govierne , 
los  que  la  Princefa,  y  a  bos  os  pareciere,  pues  fe  hallan  en  eíTe 
Reino  tantos  Soldados  de  p relente ,  &c. 

12  Aíi  mifmo  he  refuelto  ,  que  la  Armada  ,  que  fe  aprefta  en  Cá- 
dis paíe  a  Lixboa  para  la  guardiã  de  efas  marinas  ,  y  que  fe  encar- 

gue  con  todo  aprieto  a  los  Ccronelcs  de  efe  Reino  hagan  alardes, 
y  tengan  exercitada  a  la  gente  de  la  Ordenança ,  de  maneira  ,  que 
ningunq  fe  exeufe ,  y  todos  fe  hallen  muj  de  íèrvicio  en  la  ocaíicn , 
para  repartidos  en  los  pueftos  ,  que  convengan ,  &c. 

13  La  gente  de  a  pie,  y  de  a  Cavallo  ,  que  de  estremadura  ha 
de  entrar  ai  focorro  he  mandado  efte  pronta  para  marchar  ai  primer 
avifo  con  el  Sargento  major  Don  Diego  Meíia  de  Porias ,  y  fe  mef- 
clara  con  la  PortugueíTa  ,  imbiando  a  Cafcaes  delia,  y  de  el  CaftiUo 
de  Lixboa  la  que  pareciere  para  la  guarnicion  de  aquel  puefto  ,  5rc. 

14  Tambien  he  mandado ,  que  la  de  naciones ,  que  aj  en  Lixboa 
fe  parta  entre  las  Companias  de  Efpanoles  pêra  íervir  en  la  forma  , 
que  entendereis  por  lo  que  he  eferipto  a  mi  Prima  ,  a  quien  he  da- 

do orden  la  remita  ai  Governador  dei  Algarve,  mandandole  tenga 
con  toda  prevencion  aquellas  Coftas ,  y  la  gente  diciplinada ,  y  en 
buena  forma  ,  &c. 

15  Al  Duque  de  Medina  Sidónia  fe  ha  advertido,  que  la  Infan- 
taria, y  Cavalleria  de  !a  Cofta  dei  Andaluzia  efte  pronta  para  acudir 

a  la  parte  de  Portugal  ,  que  fe  le  avifare  ,  en  cazo,  que  el  enemigo 

no  llegue  a  hazer  dano  en  los  lugares  de  í'u  deftrito,  v  para  los  féis  mil Tom.  lVr.  Zzzz  li\hn- 
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Infantes  ,  y  mil  ,  y  quinientos  Cavallos  ,  que  fe  juntan  de  la  gente 
de  efíe  Reino  fc  han  ienalado  placas  de  Armas  en  parajes  convenien- 

tes de  donde  puedan  prontamente  acudir  a  las  marinas ,  &rc. 
16  E  eftan  dadas  ordenes  para  la  prevencion  de  toda  la  cantidad 

de  trigo  neceílària  ai  fuftento  de  la  gente  de  guerra  ,  que  concurriere 
en  eíte  Reino  ,  y  que  naó  falte  dinero ,  y  pan  de  municiou  para  íu 
focorro ,  y  aíi  mifmo  para  que  fe  recogan  toJas  las  armas  ,  y  muni- 

ciones ,  que  fe  pudiere ,  y  fe  hagan  aíientos  hafta  cantidad  de  veinte 
mil  armas  ,  y  de  dos  a  três  mil  quintales  de  pólvora ,  y  para  com- 

prar todo  el  cobre  ,  que  fe  hallace ;  porque  fe  haga  fundicion  de 
mas  Artillaria ,  &c. 

17  Deíla  Corte  van  a  fervir  treinta  Sargentos  majores,  Capita- 
nes ,  y  otras  perfonas  particulares  ,  porque  no  falten  fujetos  de  fatif- 
facion ,  que  puedan  emplearfe  en  las  faciones ,  y  fervicios ,  que  fe 
ofrezieren  ,  y  refpedto  de  las  combeniencias  ,  que  pueden  reíultar  te- 
niendo  Galeras  ,  en  efa  Coita  para  acudir  promptamente  ai  focorro 
de  los  pueílos  marítimos ,  y  ofender  la  Armada  dei  enemigo  ,  he 
mandado  paíTen  a  Lixboa  quatro  Galeras  ,  y  que  firvan  alli  en  eíla 
ocazion,  &c. 

1 8  Eito  es  lo  que  por  aora  ha  parecido  advertiros ,  y  encarga- 
ros  como  lo  hago  me  deis  quenta  dei  dia ,  que  partiredes ,  y  de  Io 
que  en  todo  fe  os  ofreciere  ,  para  tenerlo  entendido  ,  citando  cierto 
de  vtieítras  obligaciones ,  que  en  la  direcion  de  quanto  corriere  por 
vueíiro  cuidado  ,  pondreis  tal  atencion ,  que  fe  conílgan  las  combe- 

niencias de  mi  major  ferviço ,  y  la  defenfa ,  y  feguridad  de  eífe  Rei- 
no. Dada  en  Madrid  a  25.  de  Março  de  mil }  y  feifeentos ,  y  trein- 

ta ,  y  nuebe. 
YO  ELREY. 

Por  mandado  delRey  nueítro  Seiíor 

Dom  Fernando  Rodrigues  de  Contreras. 

Carta  ,  que  EIRey  de  França  efereveo  a  ElRey  D.  João  o  IV. 

quando  Jby  acclamado. 

Num.  6»      ík.   ̂'tl^m0  1  e  Excel lentiflimo  ,  PoderoíiíTmo  Príncipe,  noífo  Cha- 

A  *  l\riíRmo  bom  Irmão,  e  Primo,  nos  fomos  rfíuy  contentes  de  fa- 
An.  I041.  ber  pellas  Cartas,  que  Francifco  de  Mello  do  Coníelho  de  V.  Ma- 

geftade,  e  do  feu  Parlamento,  e  leu  Monteiro  Mor,  c  António  Coe- 
lho de  Carvalho  também  do  Coníelho  de  V.  Magcítade  ,  e  do  feu 

Parlamento  Supremo  ambos  feus  Embaixadores  nos  deraó ,  c  por  fua 
boca  nos  reprezentaraó  ,  o  confentimento  univerfal  ,  e  aplauzo  geral 
com  o  qual  V.  Mageítade  foy  recebido  por  legitimo  fucceíTor  dos 
antiguos  Reys  de  Portugal ,  e  acclamado  por  Soberano  deífe  Reyno ; 
elles  poderão  moíhar  a  V.  Mageítade,  o  goíio,  que  diíto  tivemos, 
e  lhe  moíhamos  ter ,  e  tambem  allegria ,  que  recebemos  dos  ofiere- 

cunentos y 
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cimentos ,  que  V.  Mageftade  nos  fazia  pela  fua  Carta ,  como  também 
das  propoziçoens  da  boa  amizade  entre  noílas  peftbas ,  e  de  toda  a 
boa  correspondência ,  c  comerciar  entre  noíTbs  valfallos ,  deixando,  à 
ília  conta ,  o  informar  a  V.  Mageftade ,  de  tudo  o  que  elles  nego- 
cearão  comnofeo.  Naó  fazemos  a  prezente  Carta  mães  larga  ,  que 
para  moftrar  a  V.  Mageftade ,  o  quanto  lhe  dezejamos  huma  conti- 

nua profperidade  ,  e  aífegurarlhe  o  dezejo ,  que  temos  de  dar  a  en- 
tender a  V.  Magellade  por  todas  as  vias ,  a  íeguridade  de  minha  afei- 

ção ,  em  tudo  o  que  for  coníervar  o  bem  de  feus  Reynos ,  e  V.  Ma- 
iicítade  pode  crer  verdadeiramente,  que  meu  amor  he  tal  para  com 
V.  Mageftade  como  eu  o  rellato  nefta  Carta ,  concluindo ,  rogamos 
a  Deos  ,  que  tenha  a  V.  Mageftade  Altiílimo ,  e  Excellentiftimo ,  e 
PoderofiíTimo  Príncipe  noftb  Chariffimo ,  e  amantiííimo  bom  Irmaó  , 
e  Primo  ,  em  fua  ianta ,  e  divina  graça ,  e  guarda.  Efcripta  em  Ab- 
baviila  14.  de  Junho  1641. 

Voílb  Irmaó,  e  Primo 

LUÍS. 

Carta  para  E/Rey  D.  JoaÚ  o  IV.  cjiic  lhe  ejcrevso  o  Cardeal 
de  Rochelieu. 

SENHOR. 

IT^U   naó   moftrei  a  V.  Mageftade  o  amor,  com  que  mé\  defpus  a    ̂ Jnrri    1 
2/fervillo  diante  de  Sua  Mageftade  EIRey  ChriílianiíTimo,  porque  '    /* 

V.  Mageftade  o  conhecera  pellos  efeitos  de  minhas  obras  ,  e  peila  ̂ n*  1"4I» 
rellaçaó  ,  que  lhe  faraó  os  Senhores  feus  Embaixadores  ,  os  quaes  /?- 
zeraó  dignamente,  o  que  V.  Mageftade  lhes  mandou,  e  fomente  que- 

ro aTegirar  a  V.  Mageftade  da  continuação  de  meus  ferviços  ,  dos 
quaes  naó  poderei  dar  melhor  prova  ,  que  pedindo  a  V.  Mageftade 
trate  muy  deveras  das  fortificações  das  fronteiras  defte  Reyno  ,  c  de 
leu  provimento  ,  procurando  de  feus  Vafiallos  fugeitos ,  que  fejaó 
tr.ó  capazes  na  disciplina  militar,  como  faó  animozos  ,  e  vallentes, 
formando  duas  boas  ai  iradas,  huma  por  mar,  outra  por  terra,  orde- 

nando, que  huma  ,  e  outra  fejaó  providas  de  gente,  e  das  mães  cou- 
zas  neccifarias  ,  fem  que  os  povos  lcjaó  por  efla  cauza  avexados ,  e 
que  ambas  bulquem  o  inimigo  fora  dos  Eftados  de  V.  Mageftade , 
naó  dando  lugar  ,  a  que  eile  venha  a  elles.  V.  Mageftade  fabe  muy 
bem  o  como  eu  eftou  certo  ,  em  que  faberá  uzar  da  prudência  ,  e  do 
animo  ,  que  Deos  lhe  deu  para  governar  fua  Coroa  ,  e  que  naó  dor- 

mirá na  quietação,  que  goza  de  prezente,  pellas  oceupaçoens ,  que 
tem  feus  inimigos.  Ifto  he  ,  o  que  pode  dizer  huma  peífoa  ,  que  de- 
zeja  a  V.  Mageftade  todas  as  fellieidades  ,  e  que  he  verdadeiramente 
de  V.  Mageftade  humiliííimo  ,  e  obedientiftimo  fervidor.  Abbavil- 
la  15.  de  Junho  1641. 

Harmon  Rochelieu. 
Tom.  IV.  Zzzz  ii  Caria 
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Carta  da  Kainha  de  Suécia  Chriflina,  para  EiRey  D.  João  o  IV. 

&c.  Ao  Sereniflimo  Princepe  ,  Irmaó  ,  parente ,  e  amigo  noíTo  mui- 
to amado  D.  Joaõ  ,  o  quarto  do  nome  ,  Rey  de  Portugal ,  dos  Al- 

garves ,  daquem ,  e  dalém  mar  em  Africa ,  Senhor  de  Guiné ,  e  das 
Conquiftas  ,  navegação,  e  Comercio  em  Ethiopia,  Arábia,  Períia ,  e 
índia  ,  &c.   Saúde  ,  e  profperos  fuceífos. 

SereniíTimo  Princepe ,  Irmaô  ,  parente  ,  e  amigo  muito  amado, 
O  Embaixador  do  Confelho  de  V.  Mageftade  ,  o  llluftre ,  Magnifico, 
e  generozo  ,  de  nós  íinceramente  amado  ,  D.  Francifco  de  Souza  Cou- 

tinho ,  ha  pouco,  que  chegou,  pêra  nos  manifeftar  alguns  negócios, 
que  lhe  foraó  cometidos.     Nós  pello  grande  parentefeo  ,  e  amizade , 
que  por  muitos   feculos   ouve    entre  noílbs  predecelTores  gloriofifli- 
mos  ,  os  Reys  de  Suécia  ,  e  de  Portugal ,  e  entre  huma ,  e  outra  na- 

ção ,  conhecendo  o  divino  benefício  da  reftituiçaó  feita  a  V.  Magef- 
tade de  feu  hereditário  Reyno ,  retido  por  alguns  annos  injuftamen- 

te  dos  Reys  de  Caftella  ,  recebemos  de  boa  vontade ,  o  dito  Embai- 
xador ,  e  delle  ouvimos  com  muito  gofto  ,  o  que  pareceo  a  V.  Ma- 

geftade cometerlhe  ,  aíTi  pera  nos  declarar  a  rezaó ,  e  explicar  o  mo- 
do de  fua  reftituiçaó  na  dita  Coroa  ,  como  também  pera  que  acaba- 
da toda  a  antiga  inimizade  ,  por  cuja  culpa  até  agora  efteve  fufpen- 

fa  a  amizade ,  e  o  comercio  ,  fe  rcftituiíTe  de  ambas  as  partes ,  a  íin- 
cera   confiança  ,  e  firme  amizade ,  e  tornaílem  a  antiga  liberdade ,  o 
trato  ,  e  comercio  antigo.     Todas  eftas  couzas  ,  e  as  que  delias  fe 
leguem ,  e  as  maes ,  que  o  Embaixador  de  V.  Mageftade  com  deftre- 
za  ,  prudência  ,   e  difcripçaó  ,   nos  propôs  ,  e  moftrou  por  eferito  , 
declaramos  naó  fó  como  pedia  a  rezaó  ,  e  o  bem  de  noftas  couzas  ; 
mas  também  como  pareceo ,  que  convinha  ao  grande  afeclo  ,  que  te- 

mos a  V.  Mageftade ,  e  a  toda  fua  Real  Caza.     E  como  naó  duvide- 
mos ,  que  o  mefmo  Embaixador  reli  atará  a  V.  Mageftade  com  igual 

deftreza  eftc  noíTo  afe£to ,  e  animo  muy  fincero  ,  amigavelmente  pe- 
dimos ,   o  queira  V.  Mageftade  bem  entender  do  dito  feu  Embaixa- 
dor,  e  perfuadirfe,  que  nós  pella  amizade  reftaurada \  e  pello  trato 

do  comercio  reftituiuo  entre  os  fubditos,  e  vaííallos  de  huma  ,  e  ou- 
tra naçaó  ,  avemos  de  fazer  por  amor  de  V.  Mageftade  quanto  nos 

for  pofiivcl  por  coníblidar ,  e  augmentar  toda  a  boa  correípondcncia. 
No   maes  com  muito  afFceTo  encomendamos  a  divina  protecção  a  V. 
Mageftade.     Feita  em  noílb  Paço  Real  Hocholmenfe,  aos  30.  de  Ju- 

lho de  1641. 

Os  Tutores ,  e  Adminiftradores  da  Sacra ,  c  Real  Mageftade , 
e  do  Reyno  de  Suécia. 

Petrus.  Códe  em  Jacobo  de  la  Guardie  Carolo  Gylde^hielm 
WiíTingsborg.   R.  S.  Manichus.    R.  S.  Ammiratins. 
R.  S.  Drotzetus 

Aure- 
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Aurelius  Erenftierna    Gabriel  Exenftiern.  L.  B.  in 
R.  S.  Cancelano.         Marcbij  ,  &  Lindholra 

R.  S.  Thefaurario. 

Carta  da  Rainha  de  Suécia  Chriílina ,  para  a  Rainha  de  Portu- 

gal D.  Luíza. 

NOs    Chriftina   por   graça  de  Deos   Raynha  eleita  ,  e  Princeza     NulH.  9* 
herdeira  dos  Suecos  ,  Godos ,  e  Vândalos ,  grande  Princeza  de 

Filandia  ,   Duqueza  de  Ethonia,  e  de  Carelia  ,  Senhora  de  Ingria  ,  An*  l04I« 
&c.     A  Serenilíima  Princeza  noíTá  Irmãa  ,  e  amiga  chaníTima  ,  a  Se- 

nhora  Dona  Luiza    Rainha  de  Portugal  ,  dos  Algarves ,  daquem  ,  e 
dalém ,  mar  em  Africa ,  Senhora  de  Guiné ,  e  das  Conquiílas  ,  nave- 

gação ,  e  comercio  em  Ethiopia  ,  Arábia ,  Períia ,  e  índia ,  &c. 
Saúde ,  e  augmento  em  toda  a  profperidade. 

Sereniífima  Princeza  parenta  ,  Irmãa  ,  c  Amiga  charidima ,  o 
manifico ,  e  generoíb  Dom  Francifco  de  Souza  Coutinho  Embaixa- 

dor ,  e  Con Telheiro  illuftre  do  SereniíTimo  Pvey  de  Portugal ,  noíTo 
parente  ,  amigo  ,  e  Irmão ,  e  Senhor  ,  Marido  chariíTimo  de  V.  Ma- 

geftade nos  deu  pouco  depões  de  íua  chegada  humas  Cartas  de  V. 
Mageftade  feitas  em  Lisboa  em  Março  deite  anno  prezente  ,  das 
quaes  íbubemos  ,  e  vimos  a  propençaó  íingullar  com  que  V.  Magef- 

tade fe  difpos  a  faber  novas  de  nolfa  faude  ,  e  de  manifeftar  por  feu 
Embaixador,  os  grandes  dezejos  ,  que  a  nós,  e  às  noílàs  couzas 
tem;  em  verdade,  que  pêra  nós  foi  coufa  grata, e  alegre  faber,  que 
V.  Mageftade  gozava  faude  perfeita,  e  que  feus  negócios  tinhaô 
profpero  fuceftb  ,  de  modo  ,  que  fe  o  eftado  das  coufas  de  V.  Ma- 

geftade florecer  ,  e  continuarem  bem  ,  e  de  tal  formos  fabedores  , 
queremos  ,  que  V.  Mageftade  efteja  certa ,  que  nós  naõ  taô  fomente 
o  aceitaremos  com  boa  vontade ,  mas  ainda  com  íingullar  affeclo  de- 
fejaremos  ,  e  pediremos  a  Deos  todo  bom  fucceífo  ,  e  profperidade  , 
o  S:nhor  Embaixador  com  grande  valor,  e  gravidade,  perante  nós 
fez  demonftraçaó  do  animo  de  V.  Mageftade  pêra  comnofeo ,  o  qual 
nós  recebemos  com  naó  menor  vontade ,  e  fempre  confervaremos  ePra 
recebida  amizade,  e  benevolência,  de  forte,  que  os  frui  tos  da  ami- 

zade ,  que  novamente  fe  levanta  entre  nós  ,  e  o  SereniíTimo  Rey  de 
Portugal,  naó  tam  fomente  fe  communicará  a  V.  Mageftade,  mas  a 

toda  a  Caza  Real ,  por  mães  ,  que  fe  eftenda  •,  mães  largamente  re- 
ferira eftas  couzas  a  V.  Mageftade  o  Embaixador  ,  a  quem  pedimos 

amigavelmente  ouça  V.  Mageftade  ,  e  lhe  dê  credito  em  tudo.  Guar- 
de Deos  a  V.  Mageftade  feita  em  noílb  Paço  Real  Hocholmenfe  aos 

3.0.  de  Julho  de  1641. 
Os  Tutores  ,  e  Adminiftradores  da  Sacra  Real  Mageftade,  e 

do  Reyno  de  Suécia. 
Petrus.  Códe  em  Jacobo  de  la  Guardie    Carolo  GylJehielm 
Wiííingsborg.         R.  S.  Mauichus.  R.  S.  Ammirantins. 
R.  S.  Diotzetus. 

Aure- 
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Aurelius  Erenítierna.     Gabriel  ExeníHern.  L.  B.  in 
R.  S-  Cancelario.  Marebij  ,  &  Lindholm. 

R.  S.  Thefaurario. 

•Alvará  pelo  qual  EIRey  D.  João  o  IV.  concedco  hum  Ho/jjicio9 
na  Corte  de  Lisboa  ,  ao  Paare  D.  ..António  ylrakone ,  para 

Clérigos  Regulares.    Ejiá  no  Ih.  22,pag.  ̂ 6  ver) .  da 

Jua  Cliancellaria. 

Num     _  n    "[TU  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  alvará  virem  que  havendo  ref- 
•    10#    gjj peito  ao  que  D.  Felipe  Mafcarenhas  do  meu  Coníelho  de  Efta- 

An.  1650.     do  ViRey  e  Capitam  General  da  índia,  o   Patriarcha  de  Ethyopia  o 
Arccbifpo   Primas   da   índia  ,  Prelados  das  Religioens  e  Parochos  de 
Goa ,   os  Officiaes   da  Gamara   da  melma  Cidade ,  Fidalgos  e  Povo 
delia  me  eicreveraõ  em  favor  do  Padre  D.  António  Ardizone  Cléri- 

go Regular  Napolitano  Doutor  em  Santa  Theologia  ,  e  de  Teus  Re- 
ligioíos  Italianos  e  de  íua  Religião  vulgarmente  chamados  Theatinos 
da    Divina    Providencia    que  na  índia  rezidem  acerca  do  fruito  que 
nella   fazem   na   converíaó  dos  Infleis  da  noíla  Santa  Fe  Catholica  e 

na  adminiftraçaó  dos  Santos  Sacramentos ,  e  havendo  também  reípei- 
to  ao  que  me  veyo  reprezentar  o  dito  Padre  D.  António  Ardizone, 
e  aos  íerviitbs  que  me  fez  na  índia  na  ocaziaó  da  minha  reílituiçaó 
a  meus  Reynos  de  que  tudo  mandei  dar  viíta  ao  Procurador  da  Co- 

roa lhe  fiz  mercê  conceder  licença  para  que  os  Religiofos  daditaPve- 
ligiaô  que    léus  Prelados  mandarem  de  Itália  podeiem  parlar  a  índia 
íem    embargo  de  lerem  eílrangeiros  com  tal  condição  que  fe  venhaó 
embarcar  nas  Nãos  de  viagem  que  partem  todos  os  annos  deita  minha 
Corte  e  Cidade  de  Lisboa  e  porque  os  que  a  ella  vem  para  o  mef- 
mo  efeito  cuítumaõ  viver  em  caza  de  alugel  com  menos  decência  do 
que  convém  ,  me  pedia  o  dito  Padre  D.    António  Ardizonc  lhe  fízefe 
mercê   conceder   licença  para   nefta  Cidade  de  Lisboa  poder  fundar 
hum  pequeno  Convento  de  Noíla  Senhora  da  Divina  Providencia  pê- 

ra   neiie    fé   recolherem    os   ditos  feus  Religioíbs  ,  em  quanto  fe  naó 
embarcarem  para  a  índia,  e  poderem  exercitar  as  obrigaçoens  dainf- 
tituiçaó  ,  e  fundação  da  íua  Religião.     E  tendo  a  tudo  coníideraçaó 
e  particularmente  à  íatisfaçaó  que  tenho  do  procedimento,  e  virtude, 
e  letras  do  dito  Padre  D.  António  Ardizone  ,  e  ferem  os  feus  Reli- 

giofos de  muito  exemplo  e  a  fua  Religião  bem  recebida  nefta  Cida- 
de de  meus  Vaííailos  pello  grande  fruito  que  faz  na  Igreja  deDeos, 

e  raro  exemplo  de  pobreza  que  profeíTa  por  viver  de  todo  dependen- 
te da  Providencia  Divina.     Hei  por  bem  e  me  praz  de  lhe  conceder 

a    licença   neceífaria   para  poder  fundar  nefta  minha  Corte  e  Cidade 
de    Lisboa  hum    Hoípicio   com  Igreja   de  Noíla  Senhora  da  Divina 
Providencia  ,  com  porta  de  Igreja  aberta  para  a  rua  para  os  Officios 
Divinos  ,  e  adminiftraçaó  dos  Santos  Sacramentos  aos  féis  que  a  ella 
recorrem  como  tem  na  Cidade  de  Goa  para  nella  fe  recolherem  os 

ditos 
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ditos  feus  Religiofós,  o  qual  Hoípicio  cera  íeis  fogeitos  fomente 
naó  entrando  nefte  numero  os  que  fe  ouverem  de  embarcar  para  £ 

índia  ,  pello  que  mando  a  todos  os  Miniílros  Officiaes  e  peífoas  a 

quem  pertence  ,  que  cada  hum  em  fua  parte  que  lhe  tocar  cumpra ó  e 

guardem  inteiramente  fem  duvida  alguma  ,  porque  afi  he  minha  mer- 
cê ,  e  que  valha  como  Carta  podo  que  feu  efeito  aja  de  durar  mais 

de  hum  anno  fem  embargo  da  Ordenação  livro  fegundo  titulo  quarto 
em  contrario.  Manoel  de  Couto  a  fez  em  Lisboa  a  12  de  Dezembro 

de  1650  e  deite  theor  fe  paílaraó  dous.  Jacinto  Fagundes  Bezerra  o 
fez  eícrever. 

Ley  [obre  nafi  ir  pejjba  alguma  fora  do  Reyno  ,/em  licença  firmada 
da  mao  delRey.    E/ta  na  Torre  J.o  Tombo ,  no  liv.  4.  das  Leys, 

pag.   ij2  verf. 

EU   EIRev  faço    faber   aos  que  efte  Alvará  virem  que  por  juílas  NuiXl.    I  I. 

confideraíòes  que  a  iíTo  me  movem  do  ferviíTb  de  Noííb  Senhor    .  * 
e  meu  eftado  e  confervaçaó  deites  meus  Reynos  hey  por  bem  ,  e  me  An#  1"4"» 
pras  que  nenhuma  peToa  de  qualquer  cal  idade  condição  ,  e  eftado 
que  feia  fe  faia  deíles  Reynos  fem  minha  licença  por  eferito  firmado 
de  minha  Real  maô ,  e  fazendo  o  contrario  fe  procedera  contra  ella 
a  defnaturalizamento  e  perdimento  de  feus  bens  ;  e  mando  aos  Fron- 

teiros das  Províncias  dos  ditos  Reynos ,  e  Governadores  das  Armas 
e  mais  Miniftros  aíTi  de  guerra  como  de  juítiça ,  naõ  deixem  fahir 
deíles  peííoa  alguma  ,  fem  a  dita  licença  porque  confiando  que  o  fa- 

zem pello  contrario  fe  procedera  contra  elles  na  meíma  forma ,  e  pa- 
ra que  venha  a  noticia  de  todos  ,  e  fe  naô  poffa  allegar  ignorância 

contra  o  que  por  eíle  Alvará  ( que  terá  força  de  ley )  ordeno  ,  e 
mando  ao  meu  Chanceller  Mor  o  faça  publicar  na  Chance!  1  ária  e 
emviar  com  o  três  lado  delle  Cartas  ,  fob  meu  fel  lo  e  feu  final  aos 
ditos  Fronteiros  ,  para  que  aíi  o  cumpraó  e  executem  inviolavelmen- 
te  fem  duvida  nem  contradição  alguma,  e  fe  regiílrara  nos  livros  do 
Dezembarsjo  do  Paço  ,  e  Caía  âa  Suplicação  ,  e  Relação  do  Porto 
onde  fimiíhantes  bys  fe  coítumaõ  regiílrar.  António  de  Moraes  a 
fez  em  Lisboa  a  8  de  Fevereiro  de  1646.  Pedro  de  Gouvea  e  Mel- 

lo a  fez  eferever. 

REY. 

Fort. ir  o  mor ,  e  Audiências.    Tirado  da  Livraria  m.  f.  do  Duque 
de  Cadaval. 

O  Porteiro  Mor  no  exercício  do  feu  Officio  (de  mais  do  que  con-  NuiU.    j  2. 
tiver  o  Regimento  delle )  guardara  a  ordem  feguinte. 
No  meu  quarto  naó  entrará  peíToa  alguã  da  porta  da  caza  que 

chamaó  gale  para  dentro  fem  efperar  ordem  minha  ,  laivo  os  Gran- 
des ,  e  peíToas  que  diante  de  mim  fe  cobrem,  Prelados,  Confelhei- ros 
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rcs  de  Eítado  e  Guerra,  Officiaes  da  Caza,  os  quacs  entrarão  na  di- 

ta caza  da  gale  pella  menhaã  das  nove  horas  por  diante  ,  e  quando 
eu  o  mandar  ,  deípejaraó  ,  e  nas  outras  cazas  da  fale  ta  dos  moços  do 
monte  para  dentro  athe  a  porta  da  gale  entrarão  fomente  os  Fidal- 

gos e  Miniílros  e  nenhua  outra  peflòa. 
Quando  eu  fahir  da  meza  de  jantar ,  e  a  caça  ,  me  acompanha- 
rão fomente  athe  a  porta  da  gale  ,  e  nella  naó  entrara  então  peíToa 

alguã  nem  fe  me  falara  ,  e  para  o  haver  de  fazer  em  qualquer  tem- 
po ,  me  dará  fomente  recado  o  Porteiro  Mor. 

Darei  audiência  publica  as  terças  e  quintas  feiras  de  cada  fema- 
na  ( quando  naó  houver  outras  ocupaçoens  mayores )  na  camará ,  em 
que  como,  das  nove  horas  e  meya  por  diante,  athe  fe  me  dar  reca- 

do para  a  meza  ,  e  nos  dias  referidos  entrarão  na  ante  camará  ,  em 
que  fe  põem  a  copa  as  pellbas  que  me  houverem  de  fallar  ,  pofto 
que  naó  fejaó  daquellas  que  tem  entrada  nella  ;  e  o  Porteiro  da  ca- 

mará eílara  a  porta  delia  da  parte  de  fora  tendoa  ferrada  ,  e  o  Por- 
teiro Mor  da  parte  de  dentro  o  qual  me  dará  recado ,  de  cada  huã  das 

pellbas  que  me  houverem  de  falar  ,  e  com  fua  ordem  as  metera  na 
audiência  o  Porteiro  da  camará  ?  aílim  como  forem  chamados ,  e  tor- 

nara a  ferrar  a  porta  em  entrando  ,  e  os  que  me  falarem  na  audiência 
da  terça  feira ,  o  naó  poderão  fazer  na  da  quinta  feguinte ,  nem  os  da 
quinta  feira  na  da  terça  feguinte. 

Poderão  entrar  nas  audienc'as  os  Grandes ,  Prelados ,  peíToas que  fe  cobrem  diante  de  mim  ,  Confelheiros  de  Eftado  e  Guerra , 
Officiaes  da  Caza ,  e  os  que  por  feus  OfHcios  tem  lugares  perto  de 
minha  peflba ,  fe  afiftaraó  de  maneira  que  as  partes  me  poífaó  falar 
livremente  fem  que  ouçaó  o  que  diíTercm. 

Naó  entrara  na  minha  menza  quando  comer  em  publico  peíToa 
alguma  que  naó  feja  Fidalgo  ,  o  que  tudo  o  Porteiro  Mor  me  fará 
comprir  inteiramente.    Lisboa  23  de  Dezembro  de  1640. 

Sobre  o  modo ,  que  o  Meflre  Sala  deve  ter  com  as  pejjoas ,  que 
affijlem  à  mefa  de  Sua  Mageftade* 

O  Meítre  Sala  tenha  cuidado  de  que  as  peíToas  que  afiítirem  a 
menza  eílejaó  rimadas  as  paredes  da  caza  em  que  comer  ,  fem  fe  che- 

garem a  menza  ,  nem  atravcíTem  a  caza  ,  deixando  dezoeupado  o  fer- 
viiò  delia ,  e  que  fallem  baixo  e  compollamente.  Lisboa  23  de  De- 

zembro de  1640. 

Lcy  ,  que  defende  os  matrimónios  Clande/linos ,  /obre  as  penas  nella 
contheuâas.    EJlá  na  Torre  do  Tombo ,  no  liv.  4.  das  Leys , 

pag.  228  ,  donde  a  copiey. 

Dit    n    T  2  T^^m  J°™  Por  8raÇa  de  Deos  Rey  de  Portugal  e  dos  A
lgarves 

*  JL-i;daquem  e  dalém  mar  em  Africa  Senhor  de  Guine  e  da  Gonquií- 
An    165 1.     ta   navegação   comercio    da  Ethiopia   Arábia   Períia  e  da  índia,  &c. 

Faço 
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Faço  faber  aos  que  eíta  minha  Ley  virem  que  coníiderando  eu  o  cx- 
ceifo  ,  com  que  em  eítes  meus  Reynos  fe  tem  introduzido  os  matri- 

mónios Clandeítinos ,  e  os  grandes  danos  que  delles  fe  leguem  a  meus 
vaílallos ,  na  Republica  perturbaçcens  e  rifcos  ,  fendo  eile  caminho 
ocaíionado  a  fe  extinguir  a  nobreza  que  eu  tanto  zello ,  e  dezejover 
confervada  em  meus  vaíTalIos  :  havendo  confideraçaô  a  que  naõ  faó 
baftantes  as  penas  ecieíiaíticas  ,  para  fe  evitarem  eítes  damnos  ,  e  ao 
que  fe  me  pedio  nas  Cortes  que  fe  celebrarão  no  Reyno  o  anno 
de  1641 ,  e  como  ja  no  anno  de  1615  fe  havia  mandado  confultar 
no  tribunal  do  Paço  eíta  matéria  ,  conrormandome  com  o  que  outros 
Reys  tem  difpollo  em  feus  Reynos  ,  afiítindo  por  meio  de  penas 
impoítas  aos  decretos  do  Santo  Concilio  Tridentino ,  que  como  Prín- 

cipe Catholico  devo  mandar  executar  em  meus  Reynos  e  Senhorios, 
depois  de  mandar  conferir  eíle  negocio  conforme  pedia  a  importân- 

cia delle ,  por  peíToas  doutas  e  timoratas ,  e  com  os  do  meu  Con- 
felho  do  meímo  Tribunal  do  Dezembargo  do  Paço  ;  ordeno  e  man- 

do que  qualquer  peflba  de  qualquer  qualidade  e  condição  que  feja  que 
da  publicação  deita  em  diante  contrahir  matrimonio  que  a  Igreja  de- 

clarar por  Clandeítino  ,  pello  meímo  cafo  elles  ,  e  os  que  nelle  con- 
correrem ,  e  intrevierem ,  e  os  que  do  tal  matrimonio  forem  teítemu- 

nhas ,  encorreraó  em  perdimento  de  todos  os  feus  bens ,  que  feraó 
aplicados  a  meu  íifco  Real  e  feraó  deílerrados  para  hua  Conquiila 
deites  Reynos  ,  em  os  quaes  naó  entrarão  com  pena  de  morte ,  e  naó 
havendo  herdado  a  herança  de  feus  pays  ao  tempo  que  o  matrimonio 
Clandeítino  for  contrahido  ,  o  pay  ,  e  a  mãy  o  poíIaó  desherdar ,  e 
qualquer  do  povo  poíla  acufar  eíle  crime  ,  defpois  de  declarado  o  tal 
matrimonio  por  Clandeítino  no  Juifo  ecleíiaílico  para  efteito  e  execu- 
faõ  deita  pena  ,  e  para  que  eíta  Ley  fe  ob ferve  ,  c  execute  com  o  ri- 

gor que  convém  ,  mando  aos  Corregedores  ,  Ouvidores  ,  Juifes ,  Juí- 
tiças  de  meus  Reynos ,  e  Senhorios  que  nas  devafas  geraes  que  tirão 
perguntem  por  eíte  cafo  ,  e  achando  fe  fes  algum  matrimonio  Clan- 

deítino ,  dem  logo  conta  na  meza  do  defpacho  dos  meus  Dezembar- 
gadores  do  Paço,  e  nas  rezidencias  que  derem  fe  perguntara  fe  dei- 

xarão de  executar  o  difpoíto  neíla  Ley  ,  para  fe  lhes  dar  em  culpa  , 
e  eu  particularmente  lho  mandar  eítranhar ,  e  mando  outro  íi  ao  Re- 

gedor da  Cala  da  Suplicação  ,  e  ao  Governador  da  Cafa  da  Rela- 
ção da  Cidade  do  Porto,  e  aos  mais  Defembargadores  das  ditas  Ca- 
las, ca  todos  os  Corregedores  ,  e  Provedores ,  Juifes ,  Juíiiças  OfR- 

ciaes  e  peífeas  deites  meus  Reynos  ,  que  a  cumpraó  e  goardem  e  a 
fàçaó  inteiramente  comprir  e  guardar  como  nella  fe  contem  ,  c  aííimi 
mando  ao  Doutor  Afionfo  furtado  de  Mendoça  do  meu  Confelho  , 
e  Chanceller  mor  deites  Reynos  e  Senhorios ,  que  envie  logo  cartas 
com  o  treslado  delia  fob  meu  felio  ,  c  feu  final  a  todos  os  Correge- 

dores ,  Ouvidores  das  terras  dos  Donatários,  em  que  os  Corregedo- 
res naó  entraó  por  correição,  para  que  a  todos  feja  notório,  a  qual 

fe  regi ft ara  nos  livros  da  Meia  do  Defcmbargo  do  Paço,  e  nós  das 
Cafas  da  Suplicação  c  Relação  do  Porto  ,  onde  íemelhantes  Leys  fe 
coítumaó  rcgiítrar  >  e  eíta  propia  fe  lançara  na  Torre  do  Tombo.  Da 

Tom.  IV.  Aaaaa  da 
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da  nefta  Cidade  de  Lisboa  a  treze  de  Dezembro.  António  Moraes  a 

fes  anno  do  nacimento  de  noíTo  Senhor  Jeius  Chriílo  de  165-1.  Pe- dro Sanches  Farinha  a  fes  efcrever. 

Publiquei  efta  Ley  conforme  a  ordem  de  Sua  Mageftade  nefta 
Chancellaria  mor.  Lisboa  28  de  Novembro  de  1651.  Gaípar  Mal- 
donado. 

Regimento  dos  Ojfiáos  da  Ca/a  Real  dslRey  D.  João  o  IV. 

I. 
Ntim»  I^.T^k^  manhaã  tanto  que  S.  Mageftade  fe  acaba  de  veftir  ,  vai  h 

JL  miíTa  acompanhado  do  Camareiro  mòr  ,  que  vira  de  traz,  tè  que 
S.  Mageftade  fava  da  porta  da  Camará  para  fora  \  e  logo  que  S.  Ma- 

geftade fahir  da  porta  para  fora  ,  tomará  lugar  diante  com  os  mais 
Orficiaes  da  Caza ,  e  mais  fidalgos  que  ali  fe  acharem  ̂   e  como  efte 
acompanhamento  he  retirado,  naó  fe  cobre  neile  ninguém,  mas  ca- 

da hum  acompanha ,  na  forma  que  abaixo  fe  aponta. 

Nos  dias  Santos ,  e  mais  feftas  em  que  S.  Mageftade  vai  em  pu- 
blico  à  Capella  ,  ou  Tribuna,  tanto  que  eftiver  acabada  a  reza  da 
Capella  ,  faberâ  o  Capellaõ  mor  fe  eftâ  tudo  preftes  para  S.  Magef- 

tade poder  hir ;  e  tanto  que  o  eftiver  ,  hirà  dar  recado  a  S.  Magef- 
tade ,  e  o  pagem  da  campainha  terá  cuidado  quando  o  Capellaõ  mor 

quizer  dar  recado  de  bater  a  porta  ,  e  naó  entrar  té  que  S.  Magefta- 
de lhe  relponda  com  a  campainha  ,  e  naõ  o  fazendo  a  primeira  vez, 

bater!  a  fegunda  ,  té  que  S.  Mageftade  taça  final  com  a  campainha ,  e 
entaó  entrar!  dentro,  e  dará  o  recaio  de  eftar  ali  o  Capellaõ  mor, 
e  elle  entrará  a  dizer  a  S.  Mageftade  como  eftâ  preftes  para  poder 
hir ;  e  eftando  o  Capellaõ  mòr  por  qualquer  via  impedido ,  fe  guar- 

dará iílo  mefmo  com  quem  vier  em  feu  lugar ,  e  todos  os  dias  que 
S.  Mageftade  defecr  a  Capella  ,  terá  o  Secretario  de  Eftado  avizado 
aos  Embaixadores  que  houver  na  Corte  para  o  acompanharem ,  e  o 
Porteiro  da  Camará  aos  Titulos. 

III. 
Tanto  que  o  Capellaõ  mòr  der  recado  fahirâ  S.  Mageftade  do 

feu  apolento  acompanhado  dos  Titulos  ,  Officiacs  da  Caza,  e  mais  fi- 
dalgos ,  que  ali  fe  acharem  que  o  devem  fazer.  Os  Titulos  hiraõ  da 

parte  direita,  c  cfquerda  por  fuás  precedências,  diftaneia  de  tres  cu 
quatro  pafTbs  diante  de  S.  Mageftade  ,  e  diante  da  pclTòa  de  S.  Ma- 

geftade o  Mordomo  mòr  cem  lua  cana  na  maõ  que  tomará  antes  que 

S.  Mageftade  fava  ,  e  ainda  que  naõ  feia  Titulo  hira  nefte  mefmo  lu- 
gar,  e  nefta  fnefma  forma,  e  fera  o  ultimo  de  todos  os  que  acempa- 

nhaõ  diante  que  íaya  pella  porta,  ainda  que  acompanhem  Duques,. 
que  fahiràô  primeiro,  excepto  os  Infantes  diante  dos  quaes  ha  o 
Mordomo  mor  de  paliar. TV. 

Aonde  acabarem  os  Titulos,  hiràõ  os  tres  Ofrcincs  da  Cana, 

que  faõ  Porteiro  mòr  no  meyó3  o  Vedor  da  banda  direita  y  e  oMef- 

tifl 



da  Cafa  ̂Real  Tortttgue^a*  73  9 
tre  Salia  da  efquerda ,  e  havendo  dous  Vedores  ,  o  que  naó  for  de 
femana  hirà  também  da  parte  direita  ,  mas  no  meyo  com  o  Porteiro 
môr  :  os  de  mais  Officiaes  da  Caza  ,  e  moços  fidalgos  hiràó  diante 
deites  fem  precedência  ,  e  diante  delles  os  mais  fidalgos  que  ali  fe 
acharem.  Os  Officiaes  da  Caza  faó  Mordomo  môr,  Porteiro  mor, 
Camareiro  môr ,  Eftribeiro  môr  ,  Guarda  môr ,  Repofteiro  môr ,  Co- 

peiro môr ,  Vedor  ,  Meftre  Salia  ,  Trinchantes ,  Capitaens  da  Guar- 
da ,  Capellaó  môr ,  Sumilheres  da  Cortina  ;  Apozentador  môr ,  Mon- 

teiro môr ,  Armador  môr  ,  Elmoler  môr ,  e  os  mais ,  ainda  que  te- 
nhaó  titulo  de  mores,  ou  faó  Officiaes  da  Corte,  ou  Criados  ,  e  naô 
OíHciaes  da  Caza. V. 

De  traz  de  S.  Mageftade  hiràó  os  Cardeaes ,  e  defpois  delles 
os  Embaixadores,  e  logo  os  Arcebifpos  ,  e  Bifpos ,  e  Capellaó  môr 
com  elles  ,  fe  for  Bifpo  ,  e  naó  o  fendo  ,  hirà  com  os  melrnos  Offi- 

ciaes da  Caza  ,  advertindo  que  fe  S.  Mageftade  levar  fralda  ,  lha  ha 
de  hir  levando  a  traz  o  Camareiro  môr  mais  junto  à  peífoa  de  S. 
Mageftade  que  todos  e  em  quanto  a  levar ,  hirà  defcuberto  ,  ainda 
que  feja  Titulo.  Os  Officiaes  da  Caza  que  naó  forem  Titulos  acom- 

panharão com  os  outros  Titulos  ,  e  naó  poderàó  acompanhar  com  os 
Officiaes  da  Caza  por  naó  fazer  offenfa  à  dignidade  do  Titulo  ,  que 

he  'mayor  ;  mas  ifto  naó  terá  lugar  nos  Officiaes  da  Cana  ,  porque 
eftes  ainda  que  fejaó  Titulos  ,  haó  fempre  de  acompanhar  com  ília 
cana  no  lugar  de  Officiaes ,  e  como  taes  fe  naó  haó  de  cubrir  ,  ain- 

da que  feiaó  Titulos ,  falvo  o  Mordomo  môr ,  que  fempre  fe  cobre. 
VI. 

Nefta  forma  baixa  S.  Mageftade  à  Capella ,  e  à  porta  que  eftà 
no  fim  da  eicada  que  deíce  da  Galaria  da  banda  de  fora  por  huma  e 
outra  parte ,  eftaràó  as  Guardas  em  ala  huma  da  maó  direita ,  e  ou- 

tra da  efquerda  ;  e  a  que  for  da  banda  direita  ha  de  ficar  da  banda 
efquerda  ,  quando  S.  Mageftade  voltar,  e  a  outra  da  direita  ;  e  por 
efte  modo  ficaó  as  Guardas  iguaes  na  precedência  ,  pofto  que  naó  ha- 

vendo meyo  haja  de  preceder  fempre  a  Guarda  Portugueza  a  A  lema  j, 
e  haó  de  hir  governadas  por  feus  Capitaens,  que  hiraó  no  meyo 
delias  cm  corpo  com  luas  Infignias  ,  e  os  Tenentes  nos  feus  lugares. 

VII. 

O  Corregedor  do  Crime  da  Corte ,  e  Caza  hirà  diante  de  to- 
dos ,  levando  comíigo  o  Meirinho  da  Corte. 

VIII. 
Antes  de  S.  Mageftade  chegara  porta  da  Capella  o  Arccbifpo, 

e  naô  o  havendo  o  Bifpo  mais  antigo  que  ali  fe  achar  ,  fe  adiantará 
para  dar  agoa  benta  a  S.  Mageftade;  e  naó  havendo  Bifpo  prelente, 
o  fará  o  Capellaó  môr,  ainda  que  naó  feja  Biípo ,  e  fendo-o  ,  a  da« 
rá  fó  no  cazo  de  fer  mais  antigo. IX. 

Tanto  que  S.  Mageftade  entrar  na  quartina  ,  lhe  chegará  o  Re- 

pofteiro niôr  a  Cadeira'  ou  Almofada  ,  e  o  mcfmo  fará  aos  Infantes 
filhos  legítimos  de  EIRey ,  e  aos  filhos  e  filhas  dos  Infantes  nomea- 

Tom.  IV.  Aaaaa  ii  rá 
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rá  S.  Mageílade  peíToa  que  lhes  haja  de  chegar  as  Almofadas ;  e  o 
meímo  Repoíleiro  mor  chegará  a  Almofada  quando  S.  Mageílade  for 
ao  Altar ,  e  em  auzencia  do  Repoíleiro  mor ,  toca  fazer  iílo  ao  Ve- 

dor da  Caza ;  e  logo  que  S.  Mageílade  fe  aflentar  ,  fahiràó  todos  os 
que  acompanharão  para  os  feus  lugares. X. 

fNota.^  ^s  Cardeaes  tem  feus  lugares  da  parte  do  Evangelho  mais  che- 
n„. \*n  .**-.  u  c  eados   ao   Altar  em  Cadeiras  de  Efpaldas ,   e  loco  abaixo  em  banco 
ror  lefolucao  de  ò.  =>  j     r»  a  x        \  -r  t>t  '   r  •      •  i    j 
Mageílade  tomada  cuberto  de  Ras  os  Arcebiípos  e  Bilpos  por  luas  antiguidades,  come* 

em^aíjento do  Con- çwiào  a  precedência  do  Altar.     O  Capellaó  mor  lendo  Bifpo  fe  fen- 
feího  de  Hílado  de  ta  em  huma  Cadeira  raza ,  que  ha  de  eílar  da  quartina  para  cima  en- 
8  deMarçodei68j  tre   elias  ,   e  os  degraos  que   fobem  para  a  parte  do  Evangelho  ;   e 

Epifiota  acima  dos  na  com  os  Sumilheres  ,  hindo  S.  Mageílade  à  Capella ,  e  naó  hindo, 

Embaixadores  em  parece  que  naó  tem  outro  lugar  fenaõ  o  feu  de  coro-,  e  advirtafe  que 
Cadeira  de  efpaU  naó  fendo  Bifpo ,  naó  pode  fazer  funcçaó  alguâ  na  Capella  fem  fo- 
das  porfer  a  (fim  cô-  brep  eljs. 
forme  ao  trata  meu-  ^  j 

VdLl?C*-deaÍds  °S  Embaixadores  fe  aílentamó'  da  grade  para  dentro  em  Cadei- mtõCeremoniaUe-  ras   razas  ̂ e  veludo  com  Almofadas  do  mefmo  defronte  da  quartina 

folveoSMao-eflade  de  S.  Mageílade  alguma  couza   mais  para  baixo  ,  e  diante  de  cada 
fe  n\ajje  eln  tudo  hum  fe  porá  hum  banquinho  cuberto  com  hum  panno  de  veludo. 
a  refpeitQ  dos  Cai-  XII. 

diaes.  Os  Duques  da  mefma  grade  para  dentro  junto  a  quartina  de  S. 
Mageílade  em  Cadeiras  razas  de  veludo  com  fuás  Almofadas  do  mef- 

mo ,  e  huma  Alcatifa  debaixo  das  Cadeiras  naó  muito  larga  em  que 
ponha  os  joelhos. 
F  

XIII. 
Da  grade  para  fora  em  primeiro  lugar  fe  porá  o  aífento  do 

Mordomo  môr  ,  e  ainda  que  naó  feja  Titulo  por  preheminencia  do 
Officio,  ha  de  ter  fempre  o  mefmo  lugar,  e  fe  ha  fempre  de  cubrir; 
mas  no  cazo  de  naó  ler  titulo ,  ha  de  fer  a  Cadeira  raza  de  couro 
preto.  Defpois  delle  fe  feguiràó  os  aífentos  dos  Marquezes  que  faó 
Cadeiras  razas  de  veludo  com  Almofadas  do  mefmo  ,  e  logo  abaixo 
o  dos  Condes,  que  he  hum  banco  cuberto  com  elpaldeira  de  Ras. 

XIV. 

O  Sumilher  da  femana  junto  ao  canto  da  quartina  da  banda  de 
baixo. 

XV. 

Os  três  Officiaes  da  Cana  Porteiro  môr,  Vedor,  e  Meílre  Sai- 
la  em  pê  com  fuás  canas  da  grade  para  dentro  em  fileira  defronte  da 
quartina  de  S.  Mageílade,  e  dous  até  três  moços  fidalgos,  dos  que 
tem  OfHcio  também  em  pe  ,  e  defronte  da  quartina  alguma  couza 
por  cima  do  lugar  dos  Embaixadores. 

XVI. 

Dentro  da  quartina  fe  aííenta  S.  Mageílade  em  Cadeira  de  ef- 

paldas , 
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paldas  ,  e  logo  abaixo  o  Principe  ,  e  os  Infantes  defpois  delle  em 
Cadeiras  igua.N,  e  em  igual  fileira  e  os  filhos  dos  Infantes  mais  abai- 

xo em  Almofadas  duas  a  cada  hum  em  lugar  de  Cadeiras.  O  abrir 
da  quartina  toca  ao  Sumilher  da  femana ,  e  elle  fempre  fe  procurará 
pòr  de  maneira  que  de  dentro  polia  S.  Mageftade  ver  o  púlpito  ,  e 
a  Tribuna  da  Rainha  ;  e  advirtafe  que  fe  os  Duques  quizerem  eftar 
dentro  da  quartina  em  pê  o  podem  fazer. 

XVII. 
Defpois  de  EIRey  eftar  na  quartina,  hirá  logo  o  Capellaõ  môr 

ao  afperges  os  dias  que  o  houver ;  e  fazendo  primeiro  fua  inclinação 
a  EIRev  lhe  deitará  agoa  benta ,  e  do  mefmo  lugar  fazendo  a  mef. 
ma  inclinação  a  deitará  à  Rainha  ,  fe  eftiver  na  quartina ,  e  logo  ao 
Principe ,  e  logo  aos  Infantes  ,  que  quando  lha  deitarem  ,  a  viràó  re- 

ceber hum  paííb  fora  da  Cadeira ,  e  os  filhos  dos  Infantes  ,  a  quem 
também  a  ha  de  deitar ,  a  hiraô  receber  dous  paíTos  j  e  aos  Infantes, 
e  feus  filhos  naó  fará  o  Bifpo  inclinação  ;  efe  o  Capellaó  mor  naó 
for  Bifpo  deitará  agoa  benta  o  Prelado  mais  antigo  ,  e  fará  as  mais 
funçoens ;  e  nefte  cazo  toca  fó  ao  Capellaõ  mor  purificar  o  texto  do 
Evangelho  e  inftrumento  da  paz;  e  fe  fe  naó  achar  na  Capella  o  Ca- 

pellaõ môr  ,  nem  Prelado  algum  ,  toca  o  fobredito  ao  Deaõ. 
XVIII. 

Começada  a  MiíTa  hirá  o  Capellaõ  môr  dizer  a  Confiílâô ,  a 
Gloria  ,  e  o  Credo  com  S.  Magefiade  dentro  da  quartina ,  e  fe  EI- 

Rey houver  de  rezar  o  Officio  divino  o  rezará  também  com  elle  den- 
tro da  quartina  ,  e  em  fua  auzencia  o  Deaõ  da  Capella.  Trará  o  mef- 
mo Capellaõ  môr  o  Evangelho,  e  incenfo  ,  e  o  portapaz ,  e  huma 

e  outra  couza  alimpará  o  Sumilher  da  femana  primeiro  que  S.  Ma- 
geftade o  beije ,  e  S.  Mageftade  eftará  fentado  ,  e  o  Capellaõ  môr 

lhe  fará  fua  inclinação  ;  e  logo  fará  o  mefmo  ao  Principe,  e  fe  afaf- 
tará  hum  pouco  ;  e  ali  hiràõ  os  Infantes  por  fuás  idades  beijar  ,  fa- 

zendo à  hida  e  à  vinda  mezuras  a  S.  Mageftade ,  e  a  Suas  Altezas , 
e  a  elles  naó  fará  o  Capellaõ  môr  inclinação.  Se  na  quartina  efti ve- 

rem os  Infantes  filhos  delPvey  eftaràõ  em  Cadeiras  como  feus  Irmãos, 
e  as  filhas  dos  Infantes  em  Almofadas  de  Râs ,  como  fe  diífe  acima 
dos  filhos. 

XIX. 

Se  EIRey  for  a  oíFerta  fendo  dia  diflo,  eftará  preftes  hum  Re- 
pofteiro  com  huma  Almofada  de  veludo  ,  e  beijandoa  a  dará  ao  Re- 
pofteiro  mòr ,  e  elle  tomandoa  em  ambas  as  mãos ,  e  beijandoa  a  po- 

rá aos  pés  do  Celebrante  que  diíler  a  MiiTa  ,  que  eftará  no  derradei- 
ro degrao  do  Altar ;  e  fe  a  Rainha  eftiver  prefente ,  lhe  porá  a  Al- 

mofada para  ella  na  mefma  forma  o  feu  Vedor.  Ali  hirà  EIRey 
com  a  Rainha  ,  e  o  Celebrante  lhe  dará  a  Imagem  a  beijar,  e  lhe 
deitará  a  benção,  e  fe  for  Bifpo  lhe  dará  também  o  anel  a  beijar, 
e  o  Efmoler  que  eftará  diante  do  Subdiacono  lançará  a  offerta  no  pra- 

to ,  com  que  fe  tornará  EIRey  à  quartina  ;  e  quando  fahir ,  fe  fahirá 
o  Principe  e  Infantes ,  e  eftaràõ  em  pê  fora  da  quartina  ,  té  que  S. 
Mageftade  volte  j  e  quando  paXar  lhe  faraó  niezura ,  e  fe  tornarão  a 

feus 
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feus  lugares  ;  e  ifto  mefmo  uzaràó  com  o  Príncipe ,  excepto  EIRey, 
c  a  Rainha ,  que  haó  de  ficar  nos  feus  lugares  ;  e  os  Embaixadores, 
Duques ,  e  mais  peílbas  eílaràó  em  pê  arhílados  dous  paflbs  dos  feus 
lugares ;  e  o  mefmo  faraó  ao  Príncipe  :  defpois  delle  hiraó  os  Infan- 

tes ,  cada  hum  por  lua  idade ,  e  em  quanto  forem  e  vierem ,  íè  naó 
làhirá  ninguém  da  quartina  ;  e  os  Infantes  fe  poràó  os  joelhos  fora do  Altar. XX. 

Se  a  oíferta  for  em  dia  da  Cruz  ,  ou  de  miíTa  nova  ,  hiràó  pri- 
meiro offerecer  os  Prelados  por  fuás  antiguidades  ,  e  toda  a  Capella 

delpois  delles;  e  entaõ  EIRey,  Príncipe,  Infantes,  Embaixadores, 
Duques  ,  Marquezes  ,  Condes  ,  e  Fidalgos. XXI. 

.  Em  dia  de  Reis  fe  fará  a  oíferta  neíla  mefma  forma  ,  e  fó  dif- 
fere  em  que  o  Efmoler  dará  offerta  ao  Príncipe  ,  e  eile  a  EIRey 
que  a  lançará  por  fua  maõ  no  prato ;  e  ao  Príncipe  dará  a  oíferta 
hum  Infante  havendoo ,  e  em  todos  os  outros  dias  lançará  íempre  a 
offerta  o  Efmoler. 

XXII. 

Em  dia  da  Conceição  em  que  S.  Mageílade  vai  a  oíferta  ,  fahe 
o  Príncipe  da  quartina,  e  fora  delia  em  pê,  efpera  que  S.  Mageíla- 

de volte,  e  com  elle  fe  torna  a  recolher. 
XXIII. 

Em    dia  de  Noíla  Senhora  das  Candeas  vaô  primeiro  tomar  as 
velas  os  Prelados  e  Capella,  e  defpois  vay  ElPvey,  e  eftando  a  Rai- 

nha   e    Infantes  ,    fe  faz  tudo  na  forma  referida.     As  velas  dá  quem 
faz  o  Orneio ,  e  defpois  que  EIRey  vem  do  Altar  a  entrega  ao  Ca- 
pciíaó  mòr  ,  e  elle  a  da  a  hum  moço  fidalgo;  e  quando  quizer  íáhir 

a   Prociilàó  a  torna  a  dar  o  moço  fidalgo  ao  Capellaó  mor'  aceza  ,  e 
elle  a  da  a  EIRey  ;  e  nefta  forma  fe  ha  de  fazer  fempre  que  S.  Ma- 

geílade levar  vela  :  e  fe  eíliverem  prefentes  Rainha ,  Príncipe ,  e  In- 
fantes  fe  fará    o  mefmo.     A  vela  que  fe  da  a  EIRey  lerá  de  huma  t 

vara    e  duas  terças  de  cumprido ,  e  de  cinco  arráteis  cie  pefo.     A  da 
Rainha   de  huma  vara  e  duas  terças  de  cumprido ,  menos  hum  terço 
de   huma  fefma  ,    e  quatro  arráteis  e  meyo  de  pefo.     A  dos  Infantes 
de  vara  e  meya  e  de  tres  arráteis  e  meyo  de  pefo.     A  dos  Embaixa- 

dores e  Duques  de  vara  e  terço  e  de  tres  arráteis.     A  dos  Arcebifpos 
e  Marquezes  de  vara  e  fefma  c  de  dous  anateis  e  meyo.     A  dos  Hii- 
pos  c  Condes  de  huma  vara  e  de  dous  arráteis.     A  dos  do  Coníelho 
de  huma  vara  menos  huma  fefma  e  arrátel  e  meyo;  e  afíim  a  da  Ca- 

mareira  mòr   da  Rainha   naó  íendo  Titulo  ,   e  fendoo  conforme  ao 
titulo    que  tiver.     A  das  Damas,  Fidalgos,  e  Dezembargadores  de 
duas   terças  de  vara  e  de  tres  quartas;  e  para  as  outras  peífoas  de 
mcya  vara  de  cumprido ,  e  de  quatro  em  arrátel  de  pefo. 

XXIV. 

Na  Prociflaõ  de  dia  das  Candeas  de  traz  do  Bifpo  hirá  S.  Ma- 
geftade  com  os  Commcndadores  com  feus  Mantos ;  e  havendo  alguns 
Prelados   hiráó  no  coufe  dos  Capeliaens  diante  do  Celebrante ;  e  os r  FiJal- 
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Fidalgos  que  naô  tiverem  habito  ou  Manto  hiráô  defpois  das  peííbas 
que  tem  lugar  de  traz  de  EIRey. XXV. 

Em  dia  de  Cinza  a  vai  S.  Mageftade  tomar  ao  Altar  môr  na 
mefma  forma  em  que  vai  às  Oftertas ,  e  com  as  mefmas  ceremonias; 
e  defpois  que  o  Bifpo  a  dà  às  PcíToas  Reaes  ,  para  o  que  lhe  tiraó 
a  Mitra,  a  torna  a  por,  e  a  dá  aos  Embaixadores,  Duques,  Marque- 

ses ,  e  Condes  eftando  em  pè ;  e  defpois  fe  aflenta  ,  e  a  dá  aos  Of- 
íiciaes  da  Giza ,  Fidalgos  ,  e  mais  gente. 

XXVT. 

Em  dia  de  Ramos  vaó  as  Peííbas  Reaes  tomar  a  Palma  ao  Al- 
tar,  que  lhe  da  o  Celebrante,  e  defpois  que  fe  recolhe  à  quartina  1 

dà  ao  Capeliaó  mòr  \  e  defpois  vaõ  os  Embaixadores  e  mais  Corte 
na  forma  referida. 

XXVII. 

Em  dia  de  Pafcoa  dà  o  Mordomo  môr  a  vela  a  EIRey  para  hir 
com  ella  na  ProciíTaó  ;  e  quando  fe  recolhe  a  torna  a  dar  ao  Mordo- 

mo môr,  e  elle  a  entrega  a  hum  moço  fidalgo  ;  e  ifto  mefmo  fe  faz 
todas  as  vezes  que  ElR.ey  leva  vela  que  naó  vai  tomar  ao  Altar  ,  e 
o  comprimento  ,  e  pefo  das  velas  nas  feitas  que  as  ha ,  fempre  fera 
o  mefmo  ,  que  as  de  dia  das  Candeas.  EIRey  vay  na  ProciíTaó  com 
o  Manto  ;  e  porque  vay  nella  o  Santiílimo  ,  naó  lhe  leva  o  Cama- 

reiro mòr  a  fralda  ,  e  a  põem  fobre  os  cabos  da  eípada  deixandoos 
porem  defembaraçados  ;  e  o  mefmo  faz  em  todas  as  Prociííbens  em 
que  for  o  Santiílimo.  Os  Commendadores  vaõ  com  feus  Mantos  do 
Pallio  para  traz  e  S.  Mageífade  no  coufe  de  todos ,  feguindofe  junto 
a  elle  de  huma  e  outra  parte  as  Dignidades  da  Ordem ,  e  defpois  os 
mais  por  fuás  antiguidades.  Defpois  da  Ordem  de  Chriíto  fe  fegui- 
rá  a  Ordem  de  Santiago ,  e  defpois  delia  a  de  Aviz  ,  ambas  na  mef- 

ma forma.  Os  Oríiciaes  da  Caza  naó  teràó  nefta  ProciíTaó  lugar ,  fe- 
naó  conforme  a  antiguidade  do  habito  que  tiverem  ;  e  es  da  Cana  , 
a  naó  levarão ,  e  fe  algum  naó  tiver  habito  ,  hirà  de  traz  delRey  def- 

pois dos  Criados  que  tem  ali  fugrar. 
XXVITT. 

Nefte  dia  de  Pafcoa  communga  S.  Mageftade  com  todos  o<? 
Commendadores  ,  e  Cavalleiros  das  Ordens.  Ao  dizer  da  conílífaó 
fe  inclinará  S.  Mageftade  hum  pouco  ,  e  o  mefmo  faraó  todos  os 
Commendadores,  e  Cavalleiros  que  houverem  de  comnitfngãr  ,  tendo 
mayor  inclinação  que  a  de  S.  Mageftade.  O  Reoofteiro  môr  lhe  po- 

rá a  Almofada  na  forma  jà  referida  ,  e  EIRev  Lhà  coíruma  mandar  ti- 
rar,  e  convnunga  fem  ella.  A  toalha  teràó  dous  Sumilhercs.  A  (>m- 

munhaó  dará  quem  diíícr  a  MifTa  ,  c  o  lavatório  o  Capeliaó  mòr  ;  e 
fe  elle  dillcr  a  Mi  Ta  ,  o  dará  o  Deaó  ;  defpois  hiràó  commungar  os 
Commendadores  ,  e  Cavalleiros  por  fuás  antiguidades  ,  aííim  como 
vaó  na  ProciíTaó. 

XXIX. 

Nos  dias  da  Semana  Santa  fe  S.  Mageífcacíe  aflTftir  em  baixo  aos 
Officios  eítâ  com  manto,  e  aífim  mefino  os  mais  Commendadores  e 
Cavalleiros.  In 
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xxx. 

Em  todas  as  occazioens  em  que  S.  Mageítade  fahir  fora  da 
quartina  ,  o  haó  de  acompanhar  o  Mordomo  môr  ,  e  os  três  Offi- 
ciaes  da  Cana  té  o  pé  dos  degraos ;  e  os  Embaixadores,  Títulos,  e 
Prelados  Jé  afaitaráó  couza  de  dous  paííos  dos  léus  lugares ,  e  tanto 
que  S.  Mageítade  ie  recolher ,  fe  tornarão  a  elles. XXXI. 

O  governo  deites  acompanhamentos  e  o  fazer  eítar  nas  Igrejas 
cada  hum  em  íéu  lugar  toca  ao  Porteiro  môr. 

XXXII. 
Em  quanto  S.  Mageítade  eítiver  na  quartina  eítaràó  fempre  as 

Guardas  em  alas  de  huma  banda  e  da  outra  cingindo  os  arcos  em  que 
elia  eihi ,  e  em  que  fe  põem  o  banco  dos  Condes,  e  o  que  eítâ  de- 

fronte deite  que  naó  tem  grades. 
XXXIII. 

Quando  S.  Mageítade  fe  recolher  da  Capella  para  cima  hirà 
com  o  meíino  acompanhamento  com  que  delceo  a  ella,  e  as  Guardas 
íicaiàõ  no  mefmo  lugar  em  que  eítavaó  ao  entrar. 

XXXIV. 

Neíta  mefma  forma  em  que  S.  Mageítade  eítà  na  Capella ,  cíta- 
ra em  qualquer  Igreja  a  que  for,  e  íb  haverá  o  acrefcentamento  fe- 

guinte.  Hum  dos  Capitaens  da  Guarda  com  feu  Tenente  hiràõ  com 
huma  Efquadra  à  Igreja  a  que  S.  Mageítade  houver  de  hir,  primeiro 
que  ella  ie  abra ,  e  mandarão  tirar  todos  os  bancos ,  e  pôr  em  cada 
meza  hum  Soldado  com  ordem  que  íe  naó  afíente  ninguém  nella ;  e 
naó  deixarão  entrar  na  Igreja  ,  fenaó  a  quantidade  de  gente  que  cou- 

ber nella  ,  em  forma  que  naó  fique  embaraçada  nem  pejada  ,  para  que 
S.  Mageítade  naó  entre  com  aperto,  E  quando  S.  Mageítade  chegar 
à  Igreja  eítaraó  à  porta  o  Capitão  e  Tenente  ,  e  o  Capitão  hirà 
acompanhando  a  S.  Mageítade  tanto  que  entrar ,  e  o  Tenente  ficara 
à  porta  para  que  naó  entrem  mais  que  os  que  foraó  acompanhando 
a  S.  Mageítade  ou  outras  pefToas  de  refpeito  fe  ainda  couberem ,  e 
ali  eitarâ  té  que  S.  Mageítade  fe  recolha. 

XXXV. 

Nos  mais  dias  Santos  ou  de  Quarefma  em  que  houver  MiíTa 
cantada  ,  Vefperas ,  Completas  ,  ou  qualquer  folemnidade  em  que  S. 
Mageítade  naó  houver  de  hir  à  Capella ,  vai  a  Tribuna  ,  e  então  naó 
acompanha  a  Guarda  ,  mas  os  Titulos ,  Officiaes ,  e  mais  Fidalgos  , 
que  podem  acompanhar  a  S.  Mageítade,  que  ali  fe  adiarem,  o  faraó 
na  forma  em  que  fica  dito;  e  fuecedendo  que  fe  ache  prefente  algum 
Embaixador  ,  e  queira  acompanhar  a  S.  Mageítade,  hirà  no  feu  lu- 

gar, e  naó  querendo  hir  para  a  Capella  ao  feu  aíFento  ,  lhe  poràó 
huma  Cadeira  raza  na  Tribuna  que  fica  junto  à  de  S.  Mageítade ;  e 
os  Titulos,  e  Prelados  hiràó  para  baixo  tomar  os  feus  lugares,  e  a 
toalha  que  cobre  o  fitial  que  eítâ  na  Tribuna  ,  tirara  o  Sumilher  da 
femana ,  e  naó  o  Capellaó  môr. 

XXXVI. 

Neíta  Tribuna   de  S.  Mageítade  naó  tem  entrada  mais  que  os 

Orrlciaes 
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Officiaes  da  Caza  ,  Confclheiros  de  Eftado  ,  e  os  moços  fidalgos  que 
tiverem  Officio  ,  e  nella  naó  ha  precedência  ;  e  advertiríeha  ,  que  naõ 
haõ  de  meter  os  pés  na  Alcatifa  ,  nem  haõ  de  paílar  da  Cadeira  de 
S.  Mageftade  para  diante  ,  inda  que  feja  nos  cantos  da  Tribuna,  nem 
emparelhar  com  elia  .  nem  fe  ha  de  fallar  alto. 

XXXVII. 
Na  outra  Tribuna  junto  à  de  S.  Mageftade  poderão  eftar  o$ 

mefmos  Officiaes  da  Caza  fe  quizerem ,  os  Confelheiros  de  Eftado 
que  naó  forem  Titulos ,  Preíidentes  dos  Tribunaes  ,  e  os  que  forem 
do  Confelho  ,  e  porque  nella  podem  eftar  fentados  e  cubertos ,  fe 
poràõ  os  bancos  necellarios. 

XXXVIII. 

Quando  S.  Mageftade  eftiver  na  Tribuna  teràó  advertência  os 
Titulos  ,  que  quando  forem  tomar  o  feu  lugar ,  faraó  primeiro  mezu- 
ra  para  o  Altar  ,  e  defpois  para  S.  Mageftade  a  qual  fe  fará  naó  do 
meyo  da  Capella  por  naó  virar  as  coitas  para  o  Altar ,  mas  defviado 

hum  pouco  para  a  ilharga  donde  fe  entra  •,  e  a  mefma  advertência 
teràó  quando  fizerem  mezuras  para  a  Tribuna  da  Raynha  que  ha  de 
fer  da  outra  banda  ;  e  defpois  quando  chegarem  junto  do  feu  aiTento 
faraó  cortezia  às  Damas  ,  mas  efta  naó  ha  de  ler  taó  baixa  como  as 
das  pelfoas  Reaes ;  e  fendo  cazo  que  eftejaó  as  Damas  em  parte  que 
do  mefmo  lugar  em  que  fe  faz  a  mefma  a  S.  Mageftade  fe  poíla  tam- 

bém fazer  a  ellas  ,  a  faraó  ,  dando  porem  dous  ou  três  paífos  do  lu- 
gar em  que  a  fizeraó  a  S.  Mageftade  \  e  ifto  mefmo  fe  ha  de  guar» 

dar  eftando  S.  Mageftade  na  quartina  e  na  paffagem  da  quartina  para 
o  Altar,  fe  terá  a  mefma  advertência  de  naó  virarem  as  coftas  ,  nem 
para  a  quartina  ,  nem  para  a  Tribuna  da  Rainha. 

XXXIX. 

Acabada  a  Milfa  nos  dias  que  naó  forem  forçados  o  pagem  da 
campainha  dará  os  recados  a  S.  Mageftade  na  forma  que  fica  dito , 
porque  a  etle  fó  toca  o  fazello  ,  aífim  dos  que  forem  fallar  a  S.  Ma- 

geftade ,  como  dos  que  elle  tiver  mandado  chamar  \  e  o  primeiro  re- 
cado que  dará  naquella  hora  ,  ha  de  fer  do  Secretario  que  entaó  vier 

defpachar  com  S.  Mageftade  ;  e  em  quanto  elle  eftiver  dentro  ,  naó 
dará  recado,  fenaó  de  peíToas  a  que  S.  Mageftade  mandaíTe  vir  àquel- 
la  mefma  hora  ,  ou  de  Miniftro  que  diga  que  traz  negocio  precizo , 
como  às  vezes  acontece.  E  o  mais  que  toca  ao  pagem  da  campainha 
hirà  a  diante,  e  faltando  elle,  íervirá  em  feu  lugar  o  da  mah ,  e  o 
da  caldeirinha  aos  dias  ;  e  faltando  elles  ,  o  fará  o  moço  fidalgo  que 
primeiro  vier. 

XL.^ 

As  cazas  do  quarto  novo  fe  haó  de  repartir  defta  maneira.  Na 
primeira  defpois  de  lahir  a  efeada  ,  aíliftiráo  os  moços  da  Camará  ac- 
crefeentados  ,  Cavalleiro.s  fidalgos  ,  e  eftes  foros  femelhantes  ciúe 
vem  no  Paço,  dali  para  dentro  os  fidalgos  c  Dezembargadorcs.  r  i 
do  primeiro  Docel  os  Titulos ,  Conlclheiros  de  Eftado,  e  Orr.eia/js 
da  Caza  todos  defeubertos  ,  naó  fendo  Titulos.  As  Jo  fegundoDoc 
e  dahi  para  deiuro  íhó  as  cm  que  S.  Mageftade  coftuma  alliftir. 

Tora.  IV.  Bbbbb  A  per- 
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XLT. 

A  porta  da  caza  em  que  S.  Mageftade  aíliftir  da  parte  de  fora 
ha  de  eftar  o  pagem  da  campainha  para  a  ouvir;  e  o  Porteiro  da 
Camará  na  porta  da  caza  do  primeiro  Docel  da  banda  de  fora  ,  na 
qual  dará  fomente  entrada  aos  Titulos ,  Arcebifpos  ,  Bifpos  ,  Conle- 
lheiros  de  Eftado ,  Officiaes  da  Caza ,  Secretários  que  defpachaó  com 
S.  Mageftade,  e  moços  fidalgos,  que  fervem  em  corpo  ,  e  as  mais 
peílbas  a  que  S.  Mageftade  manda  cobrir  ,  que  naó  fejaó  Titulos. 

XLII. 
Na  caza  de  fora  defta  eftaráó  os  Fidalgos  e  Dezembargadores  , 

a  quem   abrirá  as  portas  o  Porteiro  que  eftiver  a  ellas  ;  e  advirtafe 
que   neftas    cazas   naó   fe  paflea  ,  nem  fe  falia  alto ,  nem  fe  encofta 
ninguém  aos  bofetes. 

XLIII. 
Tanto  que  S.  Mageftade  acabar  o  defpacho  com  os  Secretários, 

fendo  terça  ,  ou  quinta  feira  fahe  a  dar  audiência  geral ,  e  eftando 
prefente  o  Repofteiro  mor  lhe  chegará  a  Cadeira  que  eftâ  debaixo 
do  Docel ,  e  em  fua  auzencia  o  Vedor  da  femana.  O  Mordomo  mòr 
fe  porá  da  parte  direita  na  mefma  parede  do  Docel  ao  canto  com 
fua  cana  na  maó  ,  e  aílim  nefte  acto ,  como  em  todos  os  mais  públi- 

cos em  que  houver  de  tomar  cana  ,  quando  apparecer  diante  de  S. 
Mageftade,  a  levará  jà.  Do  canto  para  baixo  fe  poráó  todos  os  Ti- 

tulos Eccleíiafticos  e  feculares  por  fuás  precedências ,  e  defpois  delles 
os  Confelheiros  de  Eftado  ,  e  logo  os  Prezidentes  entre  os  quaes 
naó  haverá  precedências. XLIV. 

Da  outra  parte  da  banda  efqucrda  do  canto  da  parede  para  bai- 
xo ,  fe  poràó  os  Olficiaes  da  Caza  ,  começando  pello  Porteiro  mòr 

com  fua  cana  na  maó  ;  porque  nas  audiências  e  comidas  tem  fempre 
o  primeiro  lugar ,  e  dahi  para  baixo  os  mais  Oíriciaes  da  Caza  fem 
precedência ,  e  logo  os  do  Confelho  ,  e  moços  fidalgos. 

XLV. 

O  Meftre  Sala  eftará  com  fua  cana  diante  de  S.  Mageftade  no 
meyo  da  caza  para  a  parte  direita  ,  e  para  a  efquerda  o  Efcrivaó  da 
Camará  que  toma  as  petiçoens  com  feu  facco  de  veludo  para  as  re- 

colher ,  e  o  Corregedor  da  Corte  e  Caza  na  parede  defronte  de  S. 
Mageftade. 

XLVI. 

O  Porteiro  da  Camará  eftará  h  porta  para  dar  as  entradas ,  ad- 
Tertindo  que  quem  fallar  em  huma  audiência ,  naó  fallará  na  feguin- 
te  ,  e  começará  pellos  Religiozos  e  pefToas  authorizadas ,  e  limpas, 
em  forma  que  alcancem  também  os  pobres  e  miferaveis  ;  às  Mulhe- 

res dará  entrada  antes  de  acabar  a  audiência.  Nos  mezes  de  Novem- 
bro até  Março  procurará  que  entrem  os  Soldados ,  porque  eíle  he  o 

tempo  que  fe  lhe  tem  dado  para  tratar  de  feus  defpachos ;  e  nos  tem- 
pos das  Nãos  os  que  fe  embarcaó  para  a  índia. 

XLVII. 

Se  S.  Mageftade  fallar  em  alguma  caza  pequena  em  que  os  Ti- 
tulos 
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tulos  c  Oíficiaes  da  Caza  ,  e  mais  peííbas  que  aftiftem  nas  audiências 
fe  naó  poíiáó  extender  pella  parede,  fe  poderáõ  pôr  huns  diante  dos 
outros  ,  ficando  os  Títulos  mais  antigos  arrimados  à  parede  ;  e  fuc- 
cedendo  que  naó  haja  lugar  para  caberem  ,  aífim  os  Titulos  como 
Oíficiaes  da  Caza  ,  iempre  os  da  Cana  haó  de  efta-r  ,  e  os  de  mais 
antes  que  entrem  veràó  primeiro  fe  ha  lugar. 

XLVIII. 

Delta  caza  em  que  S.  Mageftade  der  audiência ,  terá  cuidado  o 
Meftre  Sala  ,  e  aíEm  nella  como  em  todas  as  mais  até  a  ultima  em 
que  íó  podem  entrar  os  Titulos ,  fará  que  todos  eftejaó  compofta- 
mente  cm  o  lugar  que  lhe  toca  ,  e  afiim  mefmo ,  e  em  todo  o  tem- 

po,  e  em  todo  o  lugar  terá  juriídiçaó  fobre  os  moços  fidalgos ,  e  os 
fará  aftiftir  ao  ferviço  de  S.  Mageftade  como  faó  obrigados ,  e  que 
continuem  com  grande  cuidado  as  liçoens  que  lhe  derem  ,  e  os  ad- 

vertirá a  cada  hum  de  como  devem  proceder. 
XLIX. 

Ao  Sabbado  dá  S.  Mageftade  audiência  particular,  que  he  para 
os  Fidalgos  ,  e  alguns  Miniftros  mayores ,  e  fera  iempre  ifuma  das 
cazas  de  dentro  ,  e  aíliíiiràõ  aellá  os  Titulos,  Officiaes  da  Caza, 
Conlelheiros  de  Eirado  ,  e  Prezidentes  ;  e  nefte  dia  da  as  entradas 
da  porta  o  Porteiro  môr  ,  aftim  como  nas  geraes  as  da  o  Porteiro  da 
Cama.ra 

L. 

E  dando  S.  Mageftade  alguma  audiência  na  Camará  ,  que  para 
naó  fazer  duvida  fe  declara  que  he  a  em  que  eftâ  a  cama ,  então  naó 
manda  S.  Mageftade  cobrir  os  Titulos.  Nefta  caza  fe  coftuma  dar  as 
audiências  fecretas  aos  Embaixadores  ,  ou  às  peííbas  que  S.  Magefta- 

de lhe  parecer;  e  todas  as  vezes  que  S.  Mageftade  eftiver  fó,  ou 
naó  eftando  mais  que  os  OrTiciaes  e  Titulos  ,  em  qualquer  parte  ou 
caza  que  feja,  como  naó  eftâ  em  publico,  naó  manda  cobrir  ninguém. 

As  entradas  neP.as  andiencias  fe  daràó  fempre  primeiro  aos  Fi- 
dalgos velhos  ,  e  peftòas  que  tiverem  tido  poftes  mayores. 

JLíJl. 

Acabada  a  audiência  Evai  S.  Mageftade  comer,  e  f e  o  fizer  em 
publico  aíTiftiràó  os  Titulos  ,  OfTiciaes  da  Caza  ,  e  mais  peftoas  que 
tem  lugar  nas  audiências  publicas ,  e  na  mefma  forma  em  que  eftaò 
nellas.  A  caza  em  que  S.  Mageftade  deve  comer  fera  de  ordinário,  a 
do  primeiro  Docel ,  a  refpeito  de  quem  entra  ,  e  fegundo  a  capaci- 

dade defta  caza  ou  de  outra  em  que  S.  Mageftade  comer  poderão  ter 
entrada  mais  peííbas  que  as  que  entraó  nas  audiências. 

LIIJ. 

Ao  Vedor  da  femana  toca  mandar  vir  as  Iguarias  a  tempo  que 
às  honze  horas  eftejaó  na  copa;  e  como  tudo  eftiver  pfeftes  dai  ao 

recado  a  S.  Mageftade  ,  e  querendoo  fazer  o  Mordomo  môr  ,  achan- 
dofe  preiente  o  poderá  fazer. LIV. 

As    Iguarias  haó  de  vir  acompanhadas  da  cozinha  para  a  copa 
TonUV.  Bbbbb  ii  do 
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do  Vedor  da  femana ,  o  qual  virá  fempre  defcuberto  ,  ainda  que  feja 
Titulo.  Viráo  também  com  ellas  o  Guarda  Rcpofta  ,  e  o  fervidor 
da  toalha  da  femana ,  e  tralas-haó  os  Moços  da  Gamara  entre  duas  fi- 

leiras de  Soldados  da  guarda  ,  e  por  onde  quer  que  paliarem  ,  tirarão 
os  chapeos  todas  as  peíToas  que  as  encontrarem  ,  e  que  eíliverem  por 
onde  ellas  forem  parando  ,  e  defviandofe  do  caminho  ,  ainda  que  fe- 
jaó  Titulos. LV. 

A  meza  poràó  os  Repoíteiros  da  copa,  para  o  que  teráó  hu- 
ma  efteira  de  veraó  ,  e  alcatifa  de  inverno  que  fera  na  largura  e 
comprimento  ,  de  modo  que  a  meza  fique  pofta  na  ponta  da  alcatifa  , 
para  que  o  Trinchante  ,  e  Officiaes  da  meza  naõ  fiquem  com  os  pés  - 
poftos  nella ,  e  f o  o  ficaráó  os  moços  fidalgos  que  eftaó  de  joelhos 
chegados  à  Cadeira.  Se  na  caza  houver  Docel  fe  porá  debaixo  del- 
le.  Tanto  que  a  meza  eftiver  pofta,  e  nella  fe  puzer  o  faleiro  ,  e  o 
paó ,  ou  alguma  couza  de  comsr ,  aíliftirá  o  Mantieiro  na  mefma  ca- 

za ,  até  que  S.  Mageftade  vâ  para  a  meza  ,  porque  a  elle  toca  dar 
conta  do  que  alli  fe  puzer  de  comida  ;  e  tanto  que  a  meza  eftiver 
pofta  ,  naó  fe  cobrirá  nenhum  peTo?  das  que  eftiverem  na  caza  ,  ain- 

da que  feja  Titulo ,  e  menos  paífearáõ ,  ou  fe  afíentaráó. 
LVI. 

Chegado  S.  Mageftade  à  meza ,  fahirá  a  benzella  o  Capellaó 
nsòc  com  dous  Caoellaens  Domarios  daquella  femana  ;  e  em  fua  au- 
zencia  o  Bifpo  da  Capella  ,  e  na  de  ambos  o  Sumilher  da  quartina 
da  femana. 

tfvn. 
Tanto  que  fe  acabar  a  benção  chegará  o  Repofteiro  môr  a  Ca- 
deira para  fe  S.  Mageftade  lentar  ,  e  acabada  a  meza  a  tornará  a  af- 

faftar  ,  e  defpois  de  aitentado  acenará  S.  Mageftade  aos  Titulos  pa- 
ra fe  cubrirem  ,  e  aífim  elles  como  os  Officiaes  da  Caza ,  e  mais  pef- 

foas  que  alli  tem  lugar  o  hiráó  tomar ,  na  mefma  forma  em  que  o 
fazem  nas  audiências  ,  tirado  o  Vedor ,  porque  fe  porá  à  parte  direi- 

ta de  S.  Mageftade  defronte  do  canto  da  meza ;  mas  naó  íaó  chegado 
a  cila  como  os  Officiaes  que  fervem  à  meza  ,  e  com  os  pés  fora  da 
alcatifa ,  e  o  Meftre  Sala  fe  porá  da  outra  banda  na  mefma  forma. 

LVIII. 
Os  Médicos  haõ  de  ficar  no  outro  topo  da  meza  da  banda  ef- 

querda  ,  entre  ella  e  os  Officiaes  da  Caza. 

LTX. 
Defpois  de  S.  Mageftade  eftar  fentado  ha  de  o  Vedor  chegar  à 

porta  da  caza  em  que  S.  Mageftade  comer ,  donde  viráó  líous  Portei- 
ros da  Cana  ,  e  de  traz  dellcs  tornará  o  Vedor ,  e  logo  o  Mantiei- 
ro com  o  prato  de  agoa  às  mãos  na  maó  direita  levantada  com  elle 

até  o  hombro ,  e  na  efquerda  o  gomil  defronte  da  cintura ,  e  affim 
virá  com  o  rofto  na  meza  ,  e  os  Porteiros  chegaráó  hum  pouco  afaf- 
tados  delia ,  e  fazendo  fua  mezura ,  fe  apartarão  cada  hum  para  fua 
banda  ;  e  o  Vedor  paífando  a  diante  chegará  té  junto  da  alcatifa, 
onde  fará  fua  mezura  _,  c  f c  tornará  para  o  feu  lugar, 

O  Trin- 



LX. 

O  Trinchante  ha  de  eftar  encoílado  a  parede  com  os  mais  Of- 
fíciaes  da  Caza  ,  e  tanto  que  os  Porteiros  da  Cana  ,  e  Vedor  Vierem 
perto  da  meza  fe  fahirà  do  teu  lugar  ,  e  vira  meter  entre  o  Vedor , 
e  Mantieiro  ;  e  como  o  Vedor  fizer  fua  mezura  fe  porá  no  meyo  da 
meza  quz  he  o  lugar  que  lhe  toca ,  mas  nao  le  arrimará  ,  naw  porá 
as  mãos  nella.  O  Mantieiro  fe  porá  à  maó  efquerda  do  Trinchante 
do  mefmo  modo  chegado  à  meza,  e  lhe  entregará  o  prato,  e  gomil, 
e  o  Trinchante  o  beijará  e  chegará  a  S.  Mageftade  com  a  maó  ef- 

querda ,  e  com  a  direita  deitará  a  agoa  com  o  gomil ;  e  tanto  que  S. 
Mageftade  lavar  as  máos  tornará  o  prato  ,  e  o  gomil  ao  Mantieiro  , 
e  elle  o  entregará  a  hum  Repofteiro  da  copa.  De  traz  do  Mantiei- 

ro alguma  coufa  para  a  parte  de  fora  eftará  o  Efcrivaó  da  cozinha. 
A  toalha  para  S.  Mageírade  limpar  as  máos  trará  hum  moço  da  Ca- 

mará num  prato ,  e  a  dará  ao  Vedor  ,  e  elle  a  deitará  a  S.  Magefta- 
de  ,  e  S.  Mageftade  a  torna  ao  Mantieiro  depois  que  fe  alimpa ,  e 
elle  a  tomará  num  prato  ,  e  a  mefma  ceremonia  fe  fará  na  agoa  às 
mãos  do  fim  da  meza. 

LXI. 

Antes  das  Iguanas  hirem  para  a  meza ,  tomará  o  Vedor  da  fe- 
mana  a  Calva,  para  o  que  hum  Repofteiro  da  copa  porá  num  prato 
pequeno  à  roda  humas  fatias  de  paò  delgadas  e  do  tamanho  de  hum 
dedo  ,  e  o  chegará  ao  Vedor  tendoo  na  maó  ,  e  nao  no  pondo  na 
copa  ;  e  elle  com  as  fatias  hirá  tocando  em  cada  huma  das  Iguarias , 
e  provandoas. 

LXII. 

Lavadas  a.s  mãos ,  e  feita  a  falva  hiràó  as  Iguarias  para  a  meza, 
hindo  diante  delias  o  preítes ,  e  de  traz  delle  o  fervidor  da  toalha  da 
lemana  com  huma  deitada  ao  pefcoço ,  e  huma  iguaria  nas  mãos  ,  e 
de  traz  delle  os  moços  da  Camará  ,  e  pondoas  na  meza,  e  o  Manti- 

eiro hirá  pa fiando  algumas  oara  a  ília  parte ,  e  acommodandoas  de  mo- 
do que  caibaó.  As  que  EIRey  quer  comer  ,  pede  ao  Trinchante , 

e  elle  tirará  do  prato  a  que  EIRey  lhe  diler;  e  quando  EiR,ey  nao 
diTer  nada  ,  efeolherá  a  que  lhe  parecer  melhor  ,  e  o  chegara  a  EI- 

Rey, e  tornará  a  tirar  os  mefmos  pratos  em  que  EIRey  comeo  ,  e 
os  dará  ao  Man^eiro  ,  e  elle  aos  moços  da  Camará  ,  mas  os  pratos 
em  que  EIRey  deitar  os  oíTos ,  ou  couzas  femelhantes ,  tirará  o  Man- 

tieiro ,  e  nao  o  Trinchante. 
LXIII. 

Os  Moços  Fidalgos  alíítiráó  à  meza  de  joelhos  junto  à  Cadei- 
ra de  S.  Mageltade  de  huma  banda  e  da  outra  fobre  a  alcatifa  ,  e  fe 

alevantaráó  no  fim  da  meza  defpois  de  agoa  às  máos  ,  c  a  dous  del- 
les  dará  o  Mantieiro  os  abanos  quando  chegarem  as  Iguarias. 

LXÍV. 

Acabadas  as  Iguarias,   hirà  o  Vedor  à  porta  da  caza  bufear  os 
doc?s  ,  que  trará  numa  cotífíteira  e  guarda  repòíte ,  c  em  hum  prato 
grande    com    huma   toalha   por  cima  ,  c  diante  do  Vedor  viráó  dous 
Porteiros  -da  Cana,  aíTim  como  quando  vem  a  agoa  às  máos^  e  pon- do 
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do  o  guarda  repofte  a  confiteira  com  o  mcímo  prato  na  meza  a  def- 
cubrirá  ,  e  o  Trinchante  a  chegará  a  S.  Mageftade  ;  e  tanto  que  S. 
Mageitade  acabar  de  comer  os  doces ,  e  repartir  slgum  com  os  moços 
íidalgos ,  a  tornará  a  entregar  ao  guarda  repofte  que  a  levará. 

LXV. 

O  Copeiro  mor  eftará  junto  a  meza  alem  do  Mantieiro  ,  e  tan- 
to que  S.  Mageftade  lhe  pedir  de  beber  ,  hirá  à  caza  de  fora  onde 

cila  a  copa  ,  e  diante  delle  íe  lançará  a  bebida  no  púcaro  e  ali  mef- 
mo  diante  delle  tomara  o  Copeiro  pequeno  a  íalva  na  forma  ordiná- 

ria ,  e  dará  o  púcaro  ao  Copeiro  môr  ,  que  o  levara  na  maó  direita, 
e  a  íalva  na  eíquerda  ,  e  hiráó  diante  o  Copeiro  pequeno ,  e  os  Por- 

teiros da  Cana  fazendo  praça  até  chegar  à  meza  da  banda  efquerda, 
cu  da  que  eftiver  deíocupada ,  onde  o  Copeiro  pequeno  tirara  a  la- 

pa do  púcaro  ,  e  a  terá  com  a  maó  alçada  bem  defronte  do  hombro 
eftando  de  joelhos,  e  o  Copeiro  mor,  também  de  joelhos  ,  lançara 
huma  pequena  de  bebida  na  falva  ,  e  provandoa  ,  dará  o  púcaro  a 
EIRey  tendo  a  falva  debaixo  delle  ,  e  como  S.  Mageftade  bebe  ,  lhe 
torna  o  Copeiro  dar  o  púcaro  ao  Copeiro  pequeno ,  que  então  fe  le- 

vantará ,  e  pondolhe  a  íapa  que  tem  na  maó ,  o  levara  ;  e  o  Copei- 
ro mor  fazendo  lua  mezura  três  paftbs  a  traz  íe  tornara  ao  feií  lugar; 

o  guarda  repofte  ,  e  o  Copeiro  pequeno  afíiftiráõ  na  caza  da  copa  em 
quanto  S.  Àlageftade  comer  ,  para  onde  viráó  tanto  que  nella  eftiver 
a  confeiteira  ,  ou  comida. 

LXVI. 

Acabado  de  comer  chegara  o  Trinchante  hum  prato  de  cortar 
a  S.  MageOade  ,  e  lança  nelle  a  faca,  colher,  garfo,  guardanapo  em 
que  S.  Mageftade  fe  alimpou ,  e  paó  que  lhe  fobejou  ,  e  o  Mantieiro 
porá  nelre  tempo  na  meza  hum  prato  grande  em  que  o  Trinchante 
virara  o  que  tirou  EIRey ,  com  o  que  nelle  lhe  põz  ,  e  logo  em  ou- 

tro prato  de  cortar  porá  as  fuás  facas ,  garfo ,  colher ,  e  guardanapo, 
e  o  tirara  o  Mantieiro ,  e  o  dará  a  hum  moço  da  Camará,  e  defpois 
levantara  o  Trinchante  a  primeira  toalha ,  c  o  Mantieiro  a  porá  no 
mefmo  prato  grande ;  e  o  dará  aos  que  fervem  à  meza.  Nefte  tem- 

po fe  levantarão  os  moços  fidalgos ,  e  fe  araftaràó  da  meza  ,  e  vira  o 
Mantieiro  com  a  agoa  às  mãos  na  forma  em  que  fe  faz  ao  principio  , 
e  logo  o  Vedor  do  leu  topo  ,  e  o  Trinchante  do  outro  levantarão  a 
ultima  toalha  ,  e  recolhendoa  o  Mantieiro  num  prato  grande  ,  a  en- 

tregará a  hum  Repofteiro  da  copa  ,  que  eftará  de  traz  delle,  e  fazen- 
do fua  mezura  fahirá  ,  e  o  Repofteiro  mor  virá  a  faltar  a  Cadeira,  e 

o  Capcllaó  mor  a  dar  as  graças  ,  tudo  na  forma  jà  referida,  e  os 
Orficiaex  todos  acompanharão  a  S.  Mageftade  ate  a  fua  camará ,  ou 
caza  onde  parar,  e  ali  fazendo  fua  mezura  fe  recolherão. 

LXVII. 

Se  alguma    peftba  nefte  tempo  mandar  alguma  couza  a  S.  Ma- 
geftade ,  o  Vedor  fe  chegará  mais  perto  da  meza  ,  e  lho  dirá. 

LXVIII. 

Efta   forma   he   a  que  fe  guarda  quando  S.  Mageftade  come  em 
publico  ordinariamente ,  porem  fendo  em  dia  de  mayor  fefta  aífím  co- 

mo 
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mo  nos  dias  das  Pafcoas ,  no  de  Reys,  no  de  confoada  de  Natal, 
ou  em  outro  qu~  por  alguma  oceaziaó  peça  mayor  folemnidade  ,  fe 
acrecentarà  que  as  primeiras  e  ultimas  iguarias  ,  e  a  fruta  acompanbaó 
os  Porteiros  da  Cana,  e  logo  os  das  maças,  e  dous  Reys  de  Armas 
arautos  e  paflavantes  ,  e  de  traz  delles  o  Porteiro  mor ,  Vedor ,  e 
Meftre  Sala  na  forma  que  fica  dito  ,  todos  defeubertos  ,  ainda  que  fe- 
jaó  títulos ,  e  110  ultimo  lugar  o  Mordomo  mòr  cuberto ,  e  aílim  hi- 
rá  té  quando  quizer  fazer  a  mezura  junto  de  EIRey  ,  e  nefta  Íblem- 

nidade leva  a  ília  infignia  ao  hombro. 
LXIX. 

Succedendo  que  S.  Mageftade  coma  carne  em  dia  de  peixe  deve 
p^rfe  a  meza  numa  caza  mais  dentro  da  coftumada  ,  naó  entrarão  os 
Porteiros  da  Cana ,  aíTtftiráó  fomente  os  OíHciaes  da  Caza ;  o  Vedor 
hirá  ,  e  virá  à  porta  fem  os  Porteiros,  e  as  outras  ceremonias  ;  e  íb 
quando  vidr  a  fruta  entaó  poderão  entrar  as  pellbas  que  tem  lugar 
nas  comidas  publicas. 

LXX. 

Nas  occaíioens  de  nojo  aíliftiràó  à  meza  os  Officiaes  ,  e  os  mo- 
ços da  Camará ,  da  Guarda-Roupa  traràó  as  iguarias  da  copa  té  à  me- 

za ,  e  da  meza  as  tornarão  a  levar  ;  e  os  moços  da  Camará  as  traràó 
da  cozinha  à  copa ,  na  forma  que  fica  dito. 

LXXI. 

Eftando  S.  Mageftade  doente  em  cama ,  virá  a  comida  acompa- 
nhada na  forma  referida  ;  o  Camareiro  mòr  he  fó  o  que  dá  de  co- 

mer ;  e  porque  naó  ha  meza,  naó  fervem  os  Officiaes  :  no  apozento 
em  que  S.  Mageftade  eftiver  deitado  ,  entrará  fomente  o  Mordomo 
mòr  ,  e  os  Gentis-homens  da  Camâra  fe  S.  Mageftade  os  tiver  ,  e  o 
Gentil-homem  da  femana  ou  dia  que  íérvir  a  S.  A.  ou  aos  Infantes : 
tem  também  entrada  o  Eftribeiro  mòr  no  dia  que  S.  Mageftade  com- 
mungar  ,  e  o  Mordomo  mòr  da  Rainha;  e  todos  baterão  primeiro 
que  entrem. 

LXXII. 

Tanto  que  S.  Mageftade  acaba  de  comer  fe  fecharão  todas  as 
portas  do  Paço  ,  e  fó  ficará  aberta  a  da  primeira  fala ;  e  no  Verão 
às  três  horas  da  tarde ,  e  no  Inverno  às  duas  hiràó  os  Porteiros  ca- 

da hum  para  a  que  tiver  à  iua  conta  ,  e  as  teraó  feckadas,  dando 
as  entradas  na  forma  apontada. 

LXXIII. 

Nos  dias  em  que  coftumaó  vir  os  Tribunaes  ,  tanto  que  eftive- 
rem  os  Miniftros  juntos ,  ou  a  mayor  parte  ,  dará  o  pagem  da  cam- 

painha recado ,  e  como  entrarem  cm  defpacho  ,  naó  dará  nenhum  ou- 
tro de  nenhuma  peíTba  ,  falvo  fe  vielle  algum  dos  Secretários  ,  ou 

Corregedor  da  Corte ,  ou  fobrevier  algum  negocio  de  tal  preífa  que 
naó  poíTa  efperar. 

LXXIV. 

Nos    dias    em  que  os  Tribunaes  naó  defpachaõ  ,  o  fará  fempre 
o   Secretario  do  Expediente,  e  como  entrar  em  defpacho  com  3.  Ma- 

geftade naó  dará  o  pagem  da  campainha  recado  fenaó  na  forma  refe- 
rida ; 
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rida  ;  e  defpois  que  elle  fe  for ,  nao  dam  mais  recado  até  o  meter 
das  vellas  ;  e  entaó  fe  eíliver  ahi  algum  Prefidente  ,  Secretario  ,  ou 
Corregedor  da  Corte  dará  recado  ,  e  defpois  difto  o  nao  rara.  Pel- 
las  manhãas  tanto  que  derem  onze  horas  nao  dará  mais  recado  ,  nem 
às  noutes  lie  S.  Mageftade  failar  a  algumas  peíTòas ,  o  dará  de  Inver- 

no defpois  das  outo  ;  e  fe  nos  mezes  de  Outubro  té  Março  S.  Ma- 
geftade mandar  chamar  algumas  peííoas  para  lhe  fallarem  ,  nao  bate- 

rá ,  mas  dará  recado ,  quando  S.  Mageftade  tanger  a  campainha  ,  ou 
defpois  que  derem  fete  horas,  e  fempre  fe  entende  que  fe  nao  ha  de 
ir  bufear  S.  Mageftade  eftando  no  jardim,  ou  parte  femelhante ,  fe- 
uaó  quando  eiíiver  nas  cazas  em  que  coftuma  aífiftir.  Nos  dias  de 
Miííâ  cantada  em  que  houver  pregação  nao  dará  recado  fenaó  de  pef- 
ioa  que  for  chamada  ,  e  para  poder  continuar  melhor  terá  hum  ban- 

quinho para  fe  alentar  junto  da  porta  da  caza  onde  S.  Mageftade 
coftuma  aíliftir. 

LXXV. 

Se  S.  Mageftade  for  fora  a  pé  hirá  acompanhado  na  mefma  for- 
ma em  que  defee  à  Capclla  ,  e  lendo  jornada  em  que  faya  fora  dos 

Paços  hirá  o  Eítribeiro  mor  de  traz  (o  que  nao  poderá  fazer  nos  Pa- 
ços )  fundo  a  cavallo.  Também  o  acompanhamento  lerá  na  maneira 

referida  hirá  o  Eftribeiro  mor  de  traz  pondofe  para  rifo  a  cavallo , 
tanto  que  der  o  eftribo  ,  c  hirá  em  fileira  com  o  Guarda  mor  ,  mas 
à  fua  maó  direita,  e  o  Mordomo  mor,  Porteiro  mor  com  íiias  canas 
levantadas  e  arrimadas  ao  hombro  ,  e  aíTim  mefmo  hiráó  os  Porteiros 
da  Cana  ,  cujo  lugar  he  entre  as  duas  alas,  na  diftancia  em  que  aca- 
baó  os  Qíiiciaes  da  Caza. 

LXXVL 
Se  S.  Mageftade  for  em  coche  ha  de  hir  até  elle  acompanhado 

na  forma  referida ;  e  em  chegando  aonde  elle  eftiver  ,  o  Eftribeiro 
pequeno  tirará  o  eftribo ,  e  o  entregará  ao  Eftribeiro  mor ;  e  defpois 
que  S.  Mageftade  eftiver  dentro  mandará  entrar  o  Eftribeiro  mòr, 
que  fe  aífentará  no  Eftribo  da  banda  direita  no  primeiro  lugar  que 

he  o  mais  junto  a  S.  Mageftade  ,  e  entrarão  também  no  coche  def- 
pois do  Eftribeiro  mòr  as  peííoas  que  S.  Mageftade  ordenar ,  e  as  que 

coftuma   chamar  faÓ  o  Mordomo   mòr,  que  fe  fentará  no  eftribo  da 

naó  cabendo  no  coche  o  quelle  dia  diante  do  coche  de  S.  Mageftade  hirá  hum  coche  com  os 

::;:::r:2::^::  Officiacs  da  Caza,  e  diante  defte  o  coche  de  refpeito ,  e  diante  dei- 
rcsinfontes,  ejiefojjc  le  os  cavallos  da  peífoa.  De  traz  do  coche  de  S.  MageftadSe  na  efpal- 
*o  coche  dos  veodores  ̂ g  d  jj    ,ç    s    Mageftade  andar  no  campo)  hirá  hum  moço  da  ef- ao  me/mo  ben/ior  fin-         .,      .  \  **"    *^    *       o*'  ,  ,  j       J        o      HA  í\     1 

nh 
du 

c'
 ... 

leu 

tiiitedodosVeadoresl         a    ̂ VaiiO    Clll   COrpO   OS    pagens»  tia   iviaia  ,    c    ̂ aiucria  ,    c    i^  <->^'v<~'  , 

o  Senhor  infame  D.  poderáõ  levar  capotes ,  e  também  de  traz  \  e  a  cavallo  hirá  o  Guar- 
""":'  tJ%Uu»  hir  o  (ja  mòr,  c  o  Capitão  da  Guarda:  e  fe  forem  ambos  os  Capitaens  da 
odtiaju*  Camra.     Guarda  ,  hirá  o  Guarda  mòr  no  meyo ,  e  íe  for  hum  ío  hira  a  mao 

efquer- 
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efquerda  do  Guarda  rr.ôr ,  e  a  mais  Corte  que  acompanhar  a  S.  Ma- 
geftade hirá  cm  feus  coches  de  traz  defte ,  e  tanto  que  S.  Mageftade 

fali  ir  do  coche  na  parte  aonde  for,  tomará  o  Guarda  mor  o  leu  lu- 
gar ,  e  os  mais  Officiaes  os  feus  \  fc  S.  Mageftade  for  em  coche  reti- 

rado ,  levará  as  quartinas  fechadas  ,  e  no  mefmo  coche  os  Criados 
que  el colher  ,  fem  nenhum  outro  acompanhamento. 

LXXVII. 
Todas  as  vezes  que  S.  Mageftade  fahir  fora  terá  o  Vedor  da 

femana  prevenidos  doze  moços  da  Camará ,  que  com  doze  tochas 
brancas  efperem  por  S.  Mageftade  a  boca  da  noute ,  e  o  acompa- 

nhem té  à  porta  da  caza  em  que  parar ,  e  os  Officiaes  da  Caza  que 
vierem  com  elle  acompanharão  té  a  mefma  caza ,  ainda  que  feja  a 
Camará  ,  e  fazendo  fuás  mezuras  fe  recolherão. 

LXXVIII. 
A  noute  meteráó  as  vellas  no  apofento  em  que  S.  Mageftade 

eftiver  dous  moços  fidalgos  ,  hindo  diante  delles  o  Meftre  Sala  \  e  fe 
S.  Mageftade  eftiver  nas  cazas  interiores ,  levará  hum  moço  fidalgo 
huma  vella  fomente. 

LXXIX. 

Eftando  S.  Mageftade  em  Confelho  de  Eftado ,  ou  de  Mercês , 
ou  com  algum  Tribunal  em  defpacho  ,  meteráó  as  vellas  na  mefma 
forma  dous  moços  fidalgos  para  o  bofete  de  EIRey ,  e  outros  dous 
para  os  outros  que  houver  na  mefma  caza ,  e  eftando  prefentes  tan- 

tos moços  fidalgos  quantas  forem  as  vellas  que  fe  houverem  de  me- 
ter ,  entraráó  todos  juntos  de  dous  em  dous ,  cada  hum  com  fua  vel* 

la  ,  e  fe  eftiverem  lo  dous ,  meteráó  ambos  humas  ,  e  defpois  outras. 
Ao  Secretario  que  eftiver  em  defpacho  meterá  huma  vella  hum  mo- 

ço da  Camará  do  ferviço  ,  e  o  mefmo  fará  para  o  bofete  em  que  ef- 
tiverem os  Eferivaens  do  Tribunal  que  defpachar  com  S.  Mageftade, 

e  tanto  que  os  moços  fidalgos  entrarem  com  as  vellas  fe  levantarão 
os  Confelheiros  ,  e  tanto  que  beijarem  os  caftiçaes  para  pôr  as  vellas 
no  bofete  faraó  lua  mezura  ,  e  fe  tornaráó  a  aílentar. 

LXXX. 

Quando  S.  Mageftade  fe  recolhe  de  huma  caza  para  outra  leva- 
rá a  vella  hum  moço  fidalgo. 

LXXXI. 
Quando  o  Mordomo  mor  ou  Vedores  fahirem  ,  acompanharão 

ao  Mordomo    mòr  dous   moços  da  Camará  com  duas  tochas ,  e  aos. 
Vedores  hum  moço  da  Camará  com  fua  tocha. 

LXXXII. 
Recoíl^endofe  S.  Mageftade  à  noute  do  feu  quarto  para  o  da 

Raynha  ,  antes  de  fe  uêlpedir  o  acompanhaó  as  pefibas ,  que  fe  acha- 
rem pr:!c.ites  na  forma  apontada  ;  c  logo  fahiráó  todos  ,  e  naó  te* 

ráó  mais  entrada  alguma  ,  fenaó  o  Camareiro  mòr ,  e  os  moços  da 
Camará  da  guarda-roopa  ,  ou  alguma  peíToa  que  vier  com  licença  ,  e 
ordem  particular  de  S.  Mageftade  ;  e  quem  quer  que  for  o  naó  maii* 
c:a  S.  Mageftade  cobrir  ,  porque  nelfe  tempo  todas  as  cazas  faó  ferre* 
tas,  e  deftas  horas  dcfde  que  S.  Mageftade  fe  defpir  até  as  em  qus 
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fe  tornar  a  veílir  na  manhãa  fcguintc  eftará  a  camará ,  c  o  governo 
delia  à  ordem  do  Camareiro  mor  precederá  na  camará  ao  Mordomo 
môr  ,  e  a  qualquer  outro  Orliciai ,  ou  Titulo ,  Te  a  caio  ali  for  com 
ordem  de  S.  Aíageftade  ,  como  fica  dito ,  e  parladas  eftas  horas  naó 
terá  mais  efta  prerogativa  ,  nem  ainda  na  camará.  A  clle  toca  dcfpir, 
e  veftir  a  S.  Mageftade  ,  trazendolhe  as  peíías  os  moços  da  Camará 
da  guarda-roupa  quando  S.  Mageftade  naó  dormir  no  quarto  da  Rai- 

nha ,  ha  ellc  de  dormir  na  caza  mais  chegada  à  cm  que  S.  Magefta- 
de dormir  junto  à  porta  ,  para  acudir  a  toda  a  hora  que  S.  Magefta- 
de chamar.  O  Guarda  môr  dormirá  na  outra  caza  que  fe  feguir  a 

efta ,  em  que  dormir  o  Camareiro  mòr.  E  na  caza  antes  da  primeira 
fala  os  moços  do  monte. 

Decreto  delRey  D.  Pedro  II.  da  preferencia  dos  Confelheiros  de 
Eftado  y  nas  Juntas ,  e  Trihmaes*    Tirey-o  do  liv.  p  dos  Co- 

piadores do  Duque  de  Cadaval  D.  Nuno,  pag,  5. 

Num.  14..  Lix  "Uy  fervido  rezolver  que  aos  Confelheiros  de  Eftado  fomente  fe *  JL1  de  nas  juntas  da  Secretaria  de  Eftado  a  campainha  e  nos  Tribu- 
An.  lóoi.  naes  ?  e  em  toc}as  as  majs  partes,  que  aíliftirem  por  ordem  minha, 

para  me  aconfelhar ,  preferirão  a  todos  os  que  naó  forem  Confelhei- 
ros de  Eflado  ,  e  para  que  efta  matéria  nao  poíTa  vir  mais  em  duvi- 

da ,  o  Confclho  de  Guerra  o  tenha  aífim  entendido.  Lisboa  9  de  Ou- 
tubro de  1691. 

•Alvará  pelo  qual  Je  erigio  o  Tribunal  da  Junta  dos  Três 

FJtados. 

Num.    I<.  ~|T^    EIRey   faço  faber  ,  aos  que  efte  Alvará  virem,  que  confor- 
"  *       ̂ *  Jimandome  com  o  que  fe  alfentou  pellos  Três  Eftados  do  Reyno 
An.  1643»  nas  Cortes  ,  que  mandey  cellebrar  o  anno  paíládo.  Hey  por  bem 

em  o  dito  que  os  Regimentos  das  decimas  ,  real  de  agoa ,  e  mais  an- 
natas  feitas  pellas  peílbas  deputadas  pellos  mefmos  Eílados ,  e  apro- 

vados por  mim  ,  fe  cumpram ,  e  guardem  como  nelles  fe  contem  ,  e 
que  a  Junta  defta  Cidade,  e  mais  do  Reyno  comeíTem  a  exercitar  a 
jurifdiçaõ  ,  que  nos  ditos  Regimentos  lhes  tenho  concedido.  E  por- 

que o  Eftado  dos  Povos  pela  faculdade  que  lhe  dey  nomiou  por  lua 
parte  para  Miniftro  da  Junta ,  que  ha  de  aíiiftir  nefta  Cidade  ao  Le- 
cenciauo  Simaó  Dorta  que  tenho  deípachado  para  Juis  de  fora  da 
Villa  de  Aviz ,  nomeyo  em  feu  lugar  ao  Doutor  Sebaftiam  Cezar  de 
Menezes  ,  do  meu  Confelho  c  do  geral  do  Santo  Officio  Dezcmbar- 
gador  do  Paço ,  e  Bifpo  eleyto  do  Porto ;  e  a  Dom  Antam  de  Alma- 

da ,  do  meu  Confelho  Embaixador  que  foi  na  Corte  de  EIRey  de 
Gram  Bertanha ,  e  D.  Álvaro  de  Abranches  e  Camará  do  meu  Con- 

felho de  Guerra ,  nomeados  pello  Eftado  da  Nobreza  ,  os  quacs  com 
o  Bifpo  meu  Capellam  mòr  nomeado  pello  Eftado  Eclcziaftico  e  Fran- 
ciíco  de  Carvalho  Coniclhciro  de  minha  fazenda  entenderão  no  def- 

pacho 
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pacho  das  couzas  contheudas  nos  ditos  Regimentos  e  para  iíTo  lhes 
concedo  toda  a  jurifdiçaó  ,  e  authoridade  neceífaria  lem  embargo  de 
quaifquer  leys  ,  e  ordenações  ,  que  em  contrario  haja ,  e  lhe  afiiítirá 
quando  for  neceíTario  o  Procurador  de  minha  fazenda  para  requerer , 
o  que  comprir ,  e  fará  o  Orficio  de  Secretario  da  Junta ,  Joam  Perei- 

ra de  Caítcllo  Branco ,  fidalgo  de  minha  Caza  ,  e  meu  Elcrivaó  da 
Gamara  ,  efeolhendo  para  iíTo  os  officiaes  de  que  tiver  neceílidade 
peíToas  de  toda  a  íatisfaçaó  ,  que  feram  aprovadas  pella  mefma  Junta, 
e  fe  fará  na  caza  ,  que  te  gora  oceupavaó  ,  a  do  provimento  das  fron- 
teyras,  e  teraõ  a  mefma  jurifdiçaó,  e  toda  a  outra  que  lhe  compete 
pellos  ditos  Regimentos  e  lhe  encomendo  muito  procurem  quanto 
lhe  for  poífível  abíterfe ,  e  aceytar  petições  de  partes  ,  porque  delias 
devem  conhecer  os  Juizes  dos  feitos  da  minha  Fazenda ,  que  tem 

Tribunal  ,  e  Juizo  Contenciozo  •,  e  eíla  oceupaçaô  pode  divertir  a 
Junta  das  couzas  mais  importantes  ,  em  dano  das  partes ,  e  do  meu 
ferviço.  E  porque  conforme  o  aífentado  em  Cortes  ha  de  aííiítir  na 
Junta,  para  ver,  e  lembrar  nella ,  e  a  mim  fe  neceíTario  for,  tudo  o 
que  lhe  parecer  conveniente  hum  homem  que  tenha  fervido  em  vin- 

te quatro  deita  Cidade  nomeyo  a  António  Pereira  Tanoeyro ,  pelo 
que  encomendo  ,  e  mando  ao  Bifpo  meu  Capellam  mor  faça  logo  con- 

vocar a  Junta  ,  e  procure  fe  continue  nella  todas  as  tardes  ,  e  algumas 
menhãas  fendo  neceíTario  com  o  cuidado  que  efpero  de  taes  Minif- 
tros  ,  e  pedem  as  matérias  que  na  Junta  fe  ham  de  tratar.  Miguel 
de  Azevedo  o  fez  em  Lisboa  a  18  de  Janeiro  de  1643.  Joao  Perei- 

ra de  Caftello  Branco ,  o  fiz  eícrever. 

REY. 

Decreto  da  erecção  do  Coníelho  Ultramarino. 

TJEllo  eftado  em  que  fe  achaõ  as  couzas  da  Indya  ,  Brazil ,  Angola,  Nuill.  I  6 
jt  e  mães  Conquííras  do  Reino,  e  pello  muito  que  importa  confere  - 

var  ,  e  dilatar  o  que  nellas  peífuo  ,  e  recuperar  o  que  fe  perdeo  nos-  **tt*  I"43« 
tempos  pafTados  ,  c  fer  precizamente  necelfario  antes  que  os  damnos, 
que  aly  tem  padefeido  cita  coroa  paíTem  a  diante  prover  de  remédio 
com  toda  a  aplicação  e  por  todos  os  mcyos  juftos  ,  e  pofiiveis  ,  me 
rclòlvy  a  nomear  Tribunal  feparado  em  que  particularmente  fe  tratem 
os  negócios  daquellas  partes ,  que  athe  agora  corriaó  por  Miniítros 
obrigados  a  outras  ocupações ,  fendo  as  das  Conquiftas  tantas  ,  e  da 
qualidade  que  fe  deixa  entender ,  e  que  efte  Tribunal  tenha  no  Paço 
a  caza  que  fe  lhe  afignará ,  e  fe  chame  Confelho  Ultramarino,  c  que 
íirva  de  Prezidente  o  Vedor  da  Fazenda  da  repartição  da  Indya  ,  e  de 
Secretario  o  EfcrivaÓ  da  Fazenda  da  mefma  repartição  com  o  orde- 

nado próes  ,  e  precalços  ,  que  cada  hum  deli  es  tinha  no  Coníelho  da 
Fazenda,  em  que  athe  agora  me  ferviaõ ,  e  dous  Confelhciros  de  ca- 

pa efpada,  e  hum  Letrado  ,  peílbas ,  que  tenhaó  ferviços  ,  c  noticias 
das  Conquiftas  de  tal  fatisfaçaó ,  que  polia  ,  c  deva  efperar  da  iua 
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prudência  ,  induftria  ,  e  trabalho  ,  confeguir  o  fim  que  pertendo  ,  e 
por  todas  eítas  partes  concorrerem  nas  peilbas  de  Jorge  de  Albuquer- 

que ,  Jorge  de  Caftilho ,  e  Joaò  Delgado  Figueira  Inquizidor  Apof- 
tolico  do  deílrito  deita  Cidade.  Ffcy  por  bem  de  os  nomear  por 
Confelheiros  ,  e  Miniítros  do  dito  Confelho  com  o  ordenado  ,  e  ju- 
rifdiçaõ  ,  que  fe  conthem  no  Regimento  que  lerá  com  efte  Decreto, 
e  haverá  mais  dous  Porteiros  que  feraõ  dos  meus  da  cana  do  nume- 

ro ,  e  porque  o  Marques  de  Montealvaô  do  meu  Confelho  de  Eíta- 
do  a  que  toca  a  prezidencia  do  dito  Confelho  tem  à  íua  conta  as  ar- 

madas do  Reyno  para  que  ha  de  fer  neceíTario  acudir  ao  Confelho 
da  Fazenda  poderá  hir  a  elle  principalmente  quando  íe  tratar  do 
aprefto  das  armadas  confervando  niíío  ,  e  no  mais  o  cargo  de  Vedor 
da  minha  Fazenda ,  e  as  matérias  que  ainda  ficaõ  no  Confelho  da  Fa- 

zenda tocantes  à  Indya  ,  que  na  forma  do  Regimento ,  e  eftilos  do 
Confelho  pertenciaõ  ao  Eícrivaô  da  Fazenda  daquella  repartição  que 
hoje  fe  paíTe  ao  Secretario  deite  Confelho  correrão  daqui  em  diante 
pelo  Efcrivaó  da  Fazenda  da  repartição  das  Ilhas  ,  e  Medrados  por 
fer  o  mais  defocupado,  o  dito  Marques  o  faça  executar  com  toda  a 
brevidade  ordenando  que  o  defpacho  do  dito  Confelho  fe  comece  1©?- 
go  a  continuar  em  Lixboa  a  14  de  Julho  de  1643, 

REY. 
Caminha. 

xÁlvará  pelo  qual  EIRey  D.  João  o  IV.  approvou  a  inftituiçao  da 

Junta  do  Commercio. 

Num*    17.   IL/U  FIRey  faço  faber  aos  que  efte  Alvará  de  confirmação  virem, 
a         •  JOique  havendo  vifto  com  os  do  meu  Confelho  ,  os  fíncoenta  ,.  e 
iiru  1049.  ̂ ous  capitulos?  e  Condiçoens  da  Companhia,  contheudos  nas  doze 

meyas  folhas  a  trás  eferitas ,  rubricadas  pello  Conde  de  Odemira  meu 
muito  amado  fobrinho  do  meu  Confelho  de  Eftado  ,  e  Veedor  de 

minha  fazenda  ,  que  os  homens  do  Commercio  defta  Cidade ,  e  Rey- 
no ,  fízeraó  ,  ordenarão  ,  e  aíTinaraó  ,  em  comprimento  do  Alvará  , 

que  por  via  de  contrato ,  lhes  mandei  paliar  em  íeis  de  Fevereiro  do 
prefente  anno  de  feifeentos  ,  e  quarenta  ,  e  nove ,  no  qual  me  re- 
prezentaraó  ,  que  fariaó  huma  Companhia  para  fem  outro  gaito  de 
minha  fazenda ,  andarem  no  mar  trinta ,  e  féis  Nãos  de  Guerra  ,  em 
duas  efqtiadras  na  forma  de  fua  condição  ,  que  vaó  ,  e  venhaó  dando 
guarda  ,  e  Comboy  às  embarcaçoens ,  e  fazendas  do  Brazil ,  em  util- 
lidade ,  e  bem  commum  de  todos  meus  vaííallos ,  e  dos  direitos  de 
minhas  Alfandegas;  e  fendo  examinadas  as  mefmas  condiçoens,  com 
madura  delliberaçaõ  ,  e  confelho  ,  e  precedendo  a  confulta  ncceiTa- 
ria  com  affiítencia ,  c  parecer  dos  Procuradores  de  minha  Coroa  ,  e 
fazenda  ,  com  os  quaes  as  mandei  conferir ,  e  ver ,  e  com  peífoas  zel- 
lozas  do  fervido  de  Deos  ,  e  meu  ,  e  do  bem  commum  ,  achando  fe- 
srem  convenientes  ,  e  com  cilas  a  mefma  Companhia,  em  notória  util- 

lidade, 



da  Cafa  %eal  Tortugue^a,  757 

lidade  ,  confervaçaó"  ,  e  augmento  ,  e  defcnfa  de  minha  Coroa  ,  e 
Reyao  ,  e  o  fervido ,  que  nefte  particullar  faz  o  dito  Commercio  , 
em  honra  ,  e  defenfa  da  Pátria,  fer  de  taó  grande  confideraçaó ,  e 
merecimento  ,  pellos  grandes  cabedaes  de  dinheiro  com  que  entraó  na 
Companhia  ,  eu  confideraçió  ,  e  remuneração  de  tudo  ,  e  do  amor , 
e]  zello ,  com  que  fe  difpoz  a  me  fervir :  Hey  por  bem  ,  e  me  praz 
de  lhes  confirmar  todas  as  ditas  condiçoens ,  e  cada  huma  em  parti- 
cullar ,  como  fe  de  verbo  ,  ad  verbnm  ,  aqui  foíTein  in  ler  tas  declara- 

das ,  e  por  eíte  meu  Alvará  lhas  confirmo  de  meu  próprio  motu  , 
certa  íciencia  ,  poder  Real  ,  e  abfoluto  ,  para  que  fe  cumpraó  ,  e 
guardem  inteiramente  como  nelías  fe  conthem.  E  quero ,  que  cila 
confirmação  em  todo ,  e  por  todo  como  parte  do  primeiro  contrato, 
lhes  feja  obfervada  inviolavelmente  ,  e  nunca  poíTa  revogarfe  ,  mas 
fempre  firme  ,  valida  ,  e  perpetua ,  eííeja  em  fua  força  ,  e  vigor,  fem 
diminuição  ,  e  lhe  nao  feja  poíla ,  nem  poíTa  pôr  duvida  alguma  ,  a 
leu  cumprimento  ,  em  parte  ,  nem  em  todo  ,  em  juizo ,  nem  fora 
delle ,  e  fe  entenda  fempre  ler  feita  na  melhor  forma,  e  no  melhor 
fentido,  que  fe  poíTa  dizer,  e  entender  a  favor  da  Comoanhia ,  e  do 
Commercio  ,  e  confervaçaó  delle:  havendo  por  fupridas  (como  fe 
polias  foílem  neíle  Alvará  )  todas  as  clauzulas ,  e  folemnidades  de 
feito  ,  e  de  direito  ,  que  neceíTarias  foíTem  pêra  fua  firmeza ;  e  derro- 

go ,  e  hey  por  derrogadas  todas ,  e  quaefquer  leys ,  direitos ,  orde- 
naçoens ,  Capítulos  de  Cortes  ,  Provizoens  Extravagantes  ,  e  outros 
Alvarás,  opinioens  de  Doutores,  que  em  contrario  das  condições  da 
mefma  Companhia  ,  ou  de  cada  huma  delias  pofa  haver,  por  qual- 

quer via,  ou  por  qualquer  modo  ,  pofto  que  taes  fejnõ  ,  que  foíTe  nc- 
ceífario  fazer  aqui  delias  efpecial ,  e  expreíTa  rellaçaó  de  verbo ,  ad 
ver  bum ,  fem  embargo  da  ordenação  do  liv.  i.  tit.  44.  que  difpoem 
nao  fe  entender  fer  por  mim  derrogada  ordenação  nenhuma ,  fe  da 
fubftancia  delia  nao  fizer  declarada  menção  :  e  pêra  mayor  firmeza  , 
e  irrevocabillidade  dcíla  confirmação  ,  prometo  ,  e  me  obrigo  de  af- 
íim  o  cumprir  ,  e  fazer  cumprir ,  e  manter ,  e  lho  nao  revogar ,  em- 

penhando a  jiíTo  minha  fé,  e  pallavra  Real,  fufíentando  aos  homen9 
do  Commercio  na  confervaçaó  delle,  como  feu  Protector  ,  que  fou; 
e  terá  eíte  Alvará  força  de  ley  ,  affím  ,  e  da  maneira  ,  que  fe  fora  fei- 

ta,  e  publicada  em  Corte? ;  e  fendo  neceífarío  para  melhor  vallidade 
nas  primeiras  ,  que  convocar,  e  ouver  em  meu  Reyno  ,  lha  farei  ra- 

tificar ,  para  que  fempre  fique  em  fua  forca.  E  encarregamos  ,  e  en- 
comertdanros  ao  noííb  muito  amado  Príncipe,  e  mais  fuceííbres  de  mi- 

nha Coroa  ,  e  Reynos  ,  ob fervem  ,  e  faça 6  inteiramente  cumprir  eira 
confirmação  das  ditas  condiçoens  ,  e  Capítulos ,  aílim  ,  e  da  maneira, 
que  nellas  fe  conthem  ,  fera  alteração  alguma.  Pello  que  mando  ao 
Dezembargo  do  Paço,  e  Caza  da  Supplicaçaó ,  aos  Tribunaes  da  Me- 
za  da  Confciencia ,  Camará  deita  Cidade,  e  outros  mais  Confelhos 
de  Guerra ,  e  Ultramar ,  particularmente  o  da  Fazenda  ,  a  que  o  ne- 

gocio por  fer  matéria  de  contrato  toca.  E  bem  aílim  aos  Governa- 
dores,  e  Capitaens  Geraes  do  Brazil  ,  Capitaens  mores,  Provedores 

•da  Fazenda,  Ouvidor  Gerai,  e  Camarás  daquelle  Eílado,  e  a  todos 
os 
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os  Dezembargadores  ,  Corregedores  ,  Juizes  ,  e  Juftiças  de  meus  Rey- 
r.os ,  e  Senhorios,  que  afiim  o  cumpraó  ,  e  guardem  ,  e  íaçaó  inteira- 

mente cumprir  ,  e  guardar,  íem  duvida,  nem  embargo  algum  ,  que  a 
ello  ponhaó ,  naó  admitindo  requerimento  ,  que  impida,  cm  todo,  ou 
cm  parte ,  o  effeito  das  ditas  condiçoens ,  por  tocar  a  Junta  dos  De- 

putados da  Companhia.  E  hey  por  bem ,  que  eíle  Alvará  valha  co- 
mo Carta  fem  paliar  pella  Chanccllaria  ,  íem  embargo  da  ordenação 

do  livro  2.  tit.  39.  em  contrario ,  poílo  que  feu  effeito  haja  de  du- 
rar mais  de  hum  armo  :  Francifco  Mendes  de  Moraes  o  fez  em  Lií- 

boa ,  a  dez  de  Março  de  feifeentos  ,  e  quarenta,  e  nove.  Gaípar  de 
Faria  Severim  o  fez  efçrever. 

silvará  pelo  qual  fe  fupprimio  ,  e  exthiguio  a  Junta  do  Ccmmercic. 

^j  Q     T7 '  ̂  EIRey  faço  faber  aos  que  efte  meu  Alvará  em  forma  de  Ley r\Urn,    I  o.  JQ^  virem  ,  que  lendome  prefente  que  a  Junta  da  Companhia  geral 
An.  1720.      do  Commercio  do  Braíil,  foy  eítabelecida  principalmente  para  nella 

fe  adrniniítrarem  ,  e  regerem  os  cabedaes  dos  homens  de  negocio ,  e 
peíibas  particulares ,  que  concorriaó  com  elles  para  o  dito  Commer- 

cio no  Eííado  do  Brafil ,  e  também  para  que  com  o  direyto  do  Com- 
boy,  e  o  procedido  do  E franco  para  o  dito  Eílado  dos  quatro  géne- 

ros de  mantimentos  :  a  faber  vinhos  ,  farinhas  ,  azeytes ,  e  bacalhao  , 
fe  fabricarem  ,  e  armarem  trinta  e  íeis  Navios  de  guerra ,  dos  quaes 
dezoyto  cada  anno  haviaó  de  comboyar  as  Trotas ,  ao  que  fe  lhe  ajun- 

tou  a  adminiítraçaó  do  contrato  do  pào   Braíil ;  e  que  depois  fe  le- 
vantou o    Eítanco  dos  ditos  quatro  géneros  por  Alvará  de  nove  de 

Mayo  de  mil  feifeentos  cincoenta  e  oyto  em  razão  das  queyxas  que 
contra  elle  fazias  os  Povos  ;  e  fe  aílinànlô  à  dita  Junta  outros  direy- 
tos  ,  e  conveniências  ,  reduzindo-fe  a  obrigação  do  Comboy  ao  nu- 

mero  de  dez  Navios  fomente,  e  que  aquelle  rim  principalmente  da 
Companhia  do  Commercio ,  tem  totalmente  ceifado  ,  por  quanto  os 
cabedaes  da  dita  Junta  por  Decreto  de  19.  de  Agofi:o  de  1664.  fe  in- 

corporarão   na    Coroa  dando-fe  às  partes  interecadas  coníignaçaó  no 
Eftanco  do  Tabaco  ,  e  para  o  fegundo  fim  de  aprcílar  os  Navios  de 
guerra  para  conduzir,  e  defender  as  Frotas,  fenao  acha  a  dita  Jun- 

ta   com    poífibilidàde    para  fatisfazer  o  dito  encargo,  como  metem 
reprefentado  por  Confulta  de  ?i.  de  Janeiro  de  17x3.   19.  de  Mayo 
de  1715.  7.  de  Novembro  de  719.  e  22.  do  dito  mez,e  anno,  alem 
diílo  ,  tem  contrahido  grandes  empenhos  a  que  não  pode  dar  fatisfa- 
çaõ  ,  antes   crefeem  cada  vez  mais  ,  naó  fe  pagando  os  juros  do  di- 
nheyro  que  tomou  a  meima  Junta  para  acudir  a  mirytas  deípezas  que 
lhe  erao  precizas ,  nem  fe  fatisfazendo  as  letras  que  para  o  mefmo  rim 
fe    facàraó   ibbre  a  mefma  Junta ,  tendo  muyta  parte  defte  dinheyro 

applicaçao  para  muvtas  obras  pias  ,  e  de  grande  obrigação.     E  co.iíi- den 
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fe  fazia  para  com  a  lua  importância  ajudar  o  fen  defempenho  :  Fuy 
fervido  refolver  com  madura  deliberação,  ouvindo  primeyro  ,pe(Toas 
intelligentes  ,  e  Miniftros  ds  fuppoíiçaó  ,  e  letras  ,  que  fe  extinga  a 
dita  Junta  ,  e  fe  fuprimao  todos  os  cargos,  lugares,  officios,  e  oc- 
cupaçoes  de  que  fe  compunha ,  e  delia  erão  dependentes  ,  e  por  eíte 
Alvará  em  forma  de  Ley  a  hey  por  extinta,  e  fuprimidos,  fem  embar- 

go de  quaefquer  Leys  ,  Regimentos  ,  Cartas  ,  Alvarás  ,  ordens  ,  e 
Decretos  meus,  e  dos  Senhores  Reys  meus  predeceflores ,  que  todos 
hey  por  derrogados  ,  caflados ,  e  annullados  para  o  dito  eífeito.  E 
porque  convém  que  ao  mefmo  tempo  fe  de  providencia  para  que  evi- 
tando-fe  as  defpezas  que  fe  podem  efcufar  ,  fe  dem  Comboys  compe- 

tentes às  Frotas ,  e  fe  não  retardem ,  e  que  juntamente  fe  fatisfaçaô 
as  dividas  ,  e  empenhos  que  a  dita  Junta  tinha  contrahido  :  Hey  por 
bem  encarregar  ao  Confelho  da  minha  Fazenda  toda  eíla  adminjitra- 
ção  que  refidia  na  Junta  ,  para  que  pelos  Armazéns  da  Coroa  fe 
apreftem  os  ditos  Comboys  que  conílaràó  ao  menos  de  duas  Nãos 
de  guerra  para  a  Frota  da  Bahia  ,  e  outras  duas  para  a  do  Rio  de 
Janeiro  ,  e  huma  para  Pernambuco ,  com  aquella  promptidaó ,  cuida- 

do ,  e  diligencia  que  pede  negocio  taó  importante ,  e  me  íegurou  o 
grande  zello,  e  aclividade  do  Marquez  de  Fronteyra  Vedor  de  mi- 

nha Fazenda  na  repartição  dos  Armazéns ,  e  as  mefmas  qualidades  y 
que  devem  ter  os  feus  íucceífores  neíte  lugar ,  as  quaes  devo  tam- 

bém efperar  do  Provedor  dos  ditos  Armazéns  ,  e  dos  Officiaes  que 
nelles  me  fervem  ;  os  quaes  fem  que  acreça  algum  mais ,  quero  que 
façaó  efta  expedição  ,  com  declaração  que  o  direyto  do  Comboy ,  fe 
nao  hade  difpender  para  outro  algum  effeito  mais,  que  para  os  Na- 

vios que  hande  comboyar  as  Frotas ,  e  para  eíte  fim  fe  fará  del!e  re- 
ceyta  ,  e  deípeza  em  livros  feparados  ,  tendo-fe  particular  cuidado 
que  eítas  receytas ,  e  defpezas  ,  fe  nao  coníundão  com  outras  ,  e  co- 

mo os  Officiaes  dos  Armazéns  tem  por  obrigação  íervirem  em  todo 
o  expediente  delles  ,  ou  fejão  mais  ,  ou  menos  em  numero  os  Navios 
que  por  elles  fe  apreítão  ,  teràó  entendido  que  por  caufa  deites  que 
le  haó  de  apreíhr  para  Comboy  d:s  Frotas,  não  haóde  levar  ajuda 
de  cuílo  ,  propina  ,  ou  emolumento  algum  ,  ainda  que  por  alguma 
ordem  ,  ou  eftillo  licitamente,  ou  por  abuzo  ,  ainda  que  tolerado, 
coitu  nem  levalos  quando  fe  apreítão  os  outros  Navios,  e  quero  que 
o  Confelho  da  minha  Fazenda  mande  logo  tomar  entrega  dos  Na- 

vios que  atè-agora  eraó  da  repartição  da  Junta  ,  e  de  tudo  o  que  fe 
achar  nos  feus  Armazéns ,  aííim  neftas  Cidades  como  na  do  Porto , 
ou  em  qualquer  outra  parte  ,  fazendo  fe  de  tudo  inventários  muyto 
diílinctos  ,  para  fe  paíTarem  conhecimentos  em  forma  aos  Officiaes 
que  fizeram  as  entregas,  os  quaes  tanto  que  as  tiverem  feyto ,  han- 

de fer  obrigados  a  hir  dar  contas  nos  Contos  do  Reyno  ,  c  Cafa 
para  onde  também  fe  haó  de  remeter  todos  os  livros,  e  papeis  da 
Contadoria  Geral  da  dita  Junta  ,  fazendo- fe  inventario  delles  com 
toda  a  diftinçao  ,  c  clarefa  ,  c  todos  os  da  Secretaria  da  mefma  Jun- 

ta ,  ao  Efcrivão  da  minha  Fazenda  da  repartição  da  índia  ,  e  Arma- 
zéns por  cujas  mitos  hade  correr  no  Confelho  o  defpacho  de  tudo,  o 

que 
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que  por  efte  Alvará  lhe  anexo,  dos  quaes  livros,  e  papeis  da  dita  Se- 

cretaria fe  fará  também  inventario  na  mefma  forma.  E  porque  he 
juilo  que  juntamente  fe  procure  com  grande  cuidado  que  fe  paguem 
os  juros  ,  e  dividas  a  que  citava  obrigada  a  dita  Junta  ,  e  fe  trate  de 
feu  defempenho  bufcando-ie  para  efte  effeito  todos  os  meyos  poífi- 
veis  :  Hey  por  bem  aplicar  para  ilFo  o  rendimento  do  contrato  do  pào^ 
Braíil  ,  preferindo  as  coníignaçoes  jà  nelle  impoftas ,  excepto  a  de1 
oyto  contos  de  reis  que  até  o  prefente  fe  pagáraõ  à  gente  de.Tan- 
gere  ,  e  a  de  hum  conto  lctecentos  vinte  e  oyto  mil  quinhentos  e 
cincoenta  e  cinco  reis  para  Mazagao  ;  por  quanto  as  ditas  coníigna- 

çoes ,  por  Decreto  meu  da  data  defte  Alvará  fe  achão  transferidas ,  e 
impoftas  no  rendimento  da  Bulia  da  Cruzada  ;  e  na  arrematação  def- 

te contrato  naó  levara  o  Conielho  propinas ,  mas  fe  lhe  continuara 
com  o  pagamento  que  fe  lhes  fazia  para  a  propina  de  Saó  Thornè  ; 
e  para  a  condução  do  pào  Braíil ,  difporâ  o  Conielho  aquella  forma 
que  julgar  mais  conveniente  à  minha  Real  Fazenda ,  c  ordeno  que  pa- 

ra o  mefmo  defempenho  fe  vendão  todas  as  calas  ,  e  Armazéns  ,  Fey- 
torias  ,  e  trapiches  que  a  Junta  tiveífe ,  aílim  neftas  Cidades  de  Lif- 
boa  ,  e  em  qualquer  parte  do  Reyno  ,  como  no  Braíil ,  excepto  o 
que  pertence  ao  chaõ  ,  e  cafas  da  Ribeyra  das  Nàos  da  mefma  Jun- 

ta na  Freguefia  de  S.  Paulo  ,  porque  as  refervo  para  difpor  delias  co- 
mo for  conveniente  ;  e  querendo  o  Conielho  Ultramarino  para  o  meu 

ferviço  algumas  deitas  couias  que  íè  houverem  de  vender  ,  fe  lhe 
largarão  tanto  pelo  tanto  pagando  logo  o  feu  preço.  Mas  porque 
fendo  o  empenho  da  Junta  táo  grande ,  não  he  poíTivel  que  fe  lhe 
polia  dar  remédio  competente ,  fem  hum  produclo  coníideravel ,  e  fe 
entende  que  o  poderá  fer  em  parte  pagarie  hum  por  cento  do  ouro 
que  vier  do  Braíil ,  ordeno  ,  e  mando  que  todo  o  ouro ,  e  moeda , 

em  pò,  folheta,  e  barra  que  vier  do  dito  Eirado  fe  regifte  nos  li- 
vros dos  Efcrivães  das  Nãos  do  Comboy  ,  aos  quaes  fe  hao  de  entre- 

gar quando  daqui  partirem  por  ordem  do  Conielho  da  minha  Fazen- 
da rubricados  por  hum  dos  Miniftros  delle,  e  que  todo  o  que  aílim 

vier  regiftadò  ,  pague  hum  por  cento  na  forma  que  a  diante  decla- 
ro ,  e  o  que  nao  vier  regiftadò  ,  ficara  íbgeyto  às  meihias  penas  que 

prêiehtementè  tenho  impofto  a  quem  trás  ouro  de  qualquer  qualida- 
de fem  o  mariifeftar  ,  e  íuppofto  que  meus  Vaífallos  coílumão  dar 

hum  por  cento  de  commiíFaó  aos  Meftres  ,  e  Oíiiciaes  dos  Navios  a 

quem  o  eiuregaó  ,  ainda  que  os  Navios  íejaô  mercantes  ,  e  não  te- 
nháo  toda  aquella  fegurança  nem  a  fé  publica  qiTe  ha  nos  Navios  de 
Comboy  ,  quero  por  conveniência  dos  meus  Vaftallos  que  o  ouro  que 
fe  embarcar  nas  minhas  Nãos  de  Comboy  na  forma  que  abayxo  de- 

claro ,  nao  pague  mais  que  o  mefmo  hum  por  cento  que  hade  pagar 
o  mais  ouro  que  vier  nos  outros  Navios  ;  e  fem  embargo  de  que  o. 

ouro  que  pertence  à  minha  Real  Fazenda  que  houver  de  vir  nos  di- 
tos Comboys ,  feja  izento  de  todo  o  encargo ,  e  obrigação  :  Hey  por 

bem  que  venha  com  a  mefma  arrecadação  ,  c  que  também  pague  para 

o  Comboy  o  mefmo  hum  por  cento  que  hade  pagar  o^  dos  particula- 
res  para  que  aílim  crefea  em  beneficio  de  meus  Vaífallos  a  coníigna- 

çao 
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çaô  applicada    para   o    defempenho  da  Junta.     E  quero  que  o  ouro 
que    vier   nas  Nãos  do   Comboy  fe  entregue  aos  Meítres  das  dit^ 
Nãos ,  e  cada  hum  dos  Efcriváes  delias  fará  no  feu  livro  as  cargas , 
e    receytas   com  toda  a  diílinçaõ ,  e  clareia  pondo  números  em  cada 
huma   das    partidas  ,  ou  envoltórios  que  correfpondão  à  carga  feyta 
no  livro  para  que  náo  poíTa  haver  confuzaó  ,  ou  embaraço  ,  e  dará  o 
Efcrivaó  conhecimento  à  parte  por  vias  para  fua  íegurança ,  e  os  di- 

tos conhecimentos   íeraó  aífinados  pelo   dito  Efcrivão  ,  e  Meftre ,  e 
Capitão  de  mar  ,  e  guerra ,  e  Capitão   mais  antigo  de  Infantaria  da 
Guarnição  da  Nao ,  e  todo  o  ouro  fe  recolherá  em   cofre  que  terá 
quatro  chaves  ,    huma  das  quaes  terá  o  Capitão  de  mar ,  e  guerra , 
outra  o  de  Infantaria ,  outra  o  Meftre ,  e  outra  o  Efcrivaó ,  e  os  di- 

tos Capitães ,  Meftre ,  e  Efcrivaó  tanto  que  chegarem  a  efte  Porto, 
entregarão  o  dito  cofre  na  cafa  da  Moeda  com  o  livro  de  receyta  que 
nelle  vier ,  pelo  qual  fe  entregara  às  partes  o  procedido  delle  defcon- 
tando-felhe  o  dito  hum  por  cento ,  o  qual  fe  ha  de  entregar  a  hum 
Theíbureyro   que  para  iíTo  nomeara  o  Confelho  de  minha  Fazenda  , 
e  havendo  nefta  matéria  algum  defeaminho  ,  ou  erro  culpável ,  fe  ha- 
de  proceder  igualmente  contra  todos  quatro ,  e  todos  por  cada  hum 
e  cada  hum  por  todos  haõde  ficar  obrigados  à  fatisfaçao  do  que  rece- 

berem ,  e  o  dito  rendimento ,  alem  do  contrato  do  pào  do  Brafil ,  ap- 
plico  também  para  o  defempenho  das  dividas  da  Junta  ,  no  qual  que- 

ro que    fe   obferve  a    forma  feguinte  :  depois  de  fe  fatisíazerem  as 
coníignações  ,    e  os  juros  de  cada  armo.     Primeyramente  fe  pagarão 
as  folhas  dos  Officiaes  mecânicos  que  trabalharão  em  ferviço  da  Jun- 

ta ,   em  fegundo  lugar  os  foldos  do  Regimento,  em  terceyro  lugar 
as   letras    aceytas  ,    e  nao  pagas  ,  em  quarto  lugar  as  folhas  dos  ho- 

mens   de    negocio,   a  quem  a  Junta  comprou  materiaes ,  em  quinto 
lugar    os  juros  retardados ,   em  fexto  as  partidas  que  tem  tomado  a 
rebate ,  e  em  feptimo  ,  e  ultimo  lugar  fe  pagara  o  que  fe  deve  pela 
repartição  da  Junta  a  outros  Tribunaes  ,  e  cada  hum  deftes  pagamen- 

tos   fe    faraó    preferindo  os  acredores    mais  antigos  dentro  das  divi- 
foens  aílinadas  fuecedendo-fe  humas  a  outras  por  fua  ordem  em  quan- 

to   produzir  o    rendimento  do   Comboy  do  ouro  ,  e  do  pào  Brafil , 
preferindo  em  todas  as  confignaçoens ,  e  juros  de  cada  anno  como  fi- 

ca dito  ;  e  quanto  ao   Regimento  da  Infantaria  da  dita  Junta,  man- 
do que  fe  una  com  o  da  Armada,  e  que  de  ambos  fe   formem  Com- 

panhias de   Marinha  com  a  fornia  ,  e  regimento  que  mandarey  decla- 
rar por  hum  Decreto.     E  todos  os  annos  depois  da  partida  das  Fro- 
tas (quinze  dias  o  mais  tardar)  me  dará  conta  o  Confelho  por  hu- 
ma rellaçaó  rnuyto  exacla  ,  e  diftincla  do  que  importou  o  dircyto  do 

Comboy  ,   e  da  defpeza  que  fe  fez  com  os  Navios  ,   que  fe  apreíía- 
raó  ,    e   outro  íi   por  outra  rellaçaó  me  fará  prefente  todos  os  annos 
por  todo  o  mez  de  Janeyro ,  o  que  importarão  todos  os  eíie/tos  do 
anno  antecedente  que  applico  para  o  defempenho  da  Junta  ,  e  como 
fe    difpendco.     E  porque   a  Junta  tinha  tomado   por  ProtecTora  dos 
Comboys    NoíTa    Senhora    da  Conceyçaó  em  huma  Capella  do  Con- 

vento de  Sao  Frgncifco  dcíla  Cidade,  e  lhe  fazia  todos  os  annos  hii- 
Tom.  IV.  Ddddd  ma 
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ma  feita  folemne ,  quero  que  o  Confelho  a  continue  na  mefma  for- 

nia  que    atè-agora  fe  fazia  :  E  parecendo  ao  Confelho  que  cm  todo 
eílc   negocio  ha  mais  alguma  coufa  a  que  fe  deva  dar  providencia , 
ordem  ,   ou  forma  ,  mo  fará  prefente  por  Confulta  pura  Eu  relblver 
o   que    for    fervido.     E    outro    íi  quero  ,   e  ordeno  por  minha  Real 
grandeza  ,  e  benificencia  ( poílo  que  a  iilb  não  feja  obrigado )  que  pe- 

la mefma  coníignaçao  do  pao  Brafil  o  Confelho  da  minha  Fazenda 
mande  continuar  aos  Deputados  ,  e  Secretario  da  Junta  os  feus  orde- 

nados   fomente  ,    em  quanto  viverem ,  ou  naó  forem  providos  por 
mim   em  outras  occupaçóes ,  e  aos  Officiaes  inferiores  fe  lhes  conti- 

nuara também  com  feus  ordenados  dos  officios  até  cumprirem  os  três 
annos    de    feus    provimentos ,  fe  antes  deíTe  tempo  naó  forem  feme- 
lhantemente  providos  de  outras  occupaçóes  de  meu  ferviço  nas  quaes 
recomendo    ao  Confelho  que  os  acomode  como  for  conveniente \  e 
çíle  pagamento   lhe  farh  com  a  mefma  preferencia  que  haóde  ter  as 
confignaçóes  jâ  importas  no  rendimento  do  dito  pào  Brafil :  E  orde- 

no $  e  mando  que  efte  meu  Alvará  tenha  força,  e  vigor  de  Ley,  e 
fe   cumpra,  e  guarde  muyto  pontual,  e  inteyramente  como  nelle  fe 
contem  ,  em  quanto  eu  naó  difpuzer  o  contrario ,  reformando  ,  omit- 
tindo  ,  ou  accreícentando  em  parte  ,   ou  em  todo  as  claufulas  nelle 
contheudas    fem  embargo  de  haver  de  durar  o  feu   effeyto  mais   de 
hum  anno  ,   e  da  Ordenação  do  livro  2.  tit.  40.  que  manda  que  as 
coufas  cujo  effeyto  hajaó  de  durar  mais  de  htwn  anno  paílem  por  car- 

tas ,  e  naó  por  Alvarás  ,  e  poílo  que  naó  feja  paliado  pela  Chancel-, 
laria  fem  embargo  da  Ordenação  livro  2.  tit.  39.  que  o  contrario  dif- 
poem  ,   as  quaes  Ordenaçoens  nefte  cafo  hey  por  derrogadas ,  e  co- 

mo fe  do  theor  de  cada  huma  delias  fizeíTe  efpecial  menção  ,  e  man- 
do ao  Confelho  da  minha  Fazenda ,  que  fem  embargo  de  quaefquer 

Leys  ,  ordens  ,  ou  Regimentos  ,  faça  executar  tudo  o  que  nelle  fe 
contem.     Mathias   de  Amaral   e  Veyga  o  fez  em  Lisboa  Occidental 
em  o  primeyro  de  Fcvereyro  de  172c.     Bartholomeu  de  Soufa  Me- 

xia o  fez  eferever. 

REY, 

^Alvará  âa  divifeo  da  Secretaria  de  EJlado .  e  das  Mercês ,  e  Ex- 
pediente ?  na  fervia ,  do  que  a  cada  huma  pertencia, 

&3uffl     1  O    T7^  EÍRcy  faro  faber  aos  que  eíte  Alvará  virem,  que  conílando- 

*>  Jt-/nie,  pella  experiência  de  três  annos,  que  ha,  que  por  mercê  de 
Ali.  1643*  D  cos  tomei  poíTe  dcíla  Coroa,  que  os  negócios  do  governo  delia, 

aíTmi  da  paz,  como  ôa  guerra  ,  correm  todos  pella  Secretaria  de  Ef- 
tado  ,  fem  diftincçaó  de  qualidade,  e  fubftancia  delles  ,  com  immen- 
fo  trabalho  do  Miniíiro,  que  me  ferve,  e  houver  de  fervir  naquella 
oceupaçaó  ,  e  com  menos  diftincçaó  ,  e  clareza  do  que  he  jufto,  que- 

rendo dar  ao  defpacho  a  fácil ,  e  breve  expedição  ,  que  convém  ao 
ferviço    de  Dcos  ,   e  meu  ,  e  beneficio  dos  Povos ;  valendome  dos 

exem- 



da  Cafa  Ifyal  TortugMíÇa.  j6$ 

exemplos    dos    outros   Reys  ,  c  accommodandome  ao  intento  ,  e  ati- 
thoridade  com  que  fe  creou  a  Secretaria  de  Eftado,  dividindo  as  ma- 

térias ,  que  conforme  a  illo  lhe  podem  tocar  ,  das  outras ,  que  iegun- 
do  lua  natureza  ,  e  primeira  creaçaõ ,  lhe  naó  pertencem  ,  ainda  que 
o  abuzo  dos  tempos  introduziife  outra  couza.    Hey  por  bem,  e  man- 

do ,  que  daqui  em  diante  pertençaõ  ,  e  fe  expidaõ  pella  dita  Secreta- 
ria ,   todas   as   matérias,  que   tocarem  a  E  fiado,  aílim  nefte  Reyno , 

como  em  todos  feus  Senhorios,  e  Conquiftas :  para  que  juntas  todas 
cm  hum  Miniftro  ,  applicado  ío  a  eíta  oceupaçaõ  ,  fem  íe  divertir  a 
outras ,   feja  mais  fácil  a  comprehençaó  ,  e  expedição  dos  negócios  j 
que  no  tempo  prezente  acerefeeraô  tanto  nefta  Coroa  ,  como  he  no- 

tório ;  e  bem  affím  toda  a  correfpondencia  j  que  Eu  tiver  com  outros 
Príncipes ,  em  matéria  de  paz  ,  ou  guerra ,  e  qualquer  tregoa  ,  paz , 
ou  guerra  ,  que  mande  fazer ,  ou  naõ  fazer ,  contratos  ,  caíamentos  , 
allianças  ,  inftrucçoens  ,  avizos  públicos ,  ou  fecretos  ,  que  fe  derem  a 
quaefquer    Embaixadores  ,    CommifTarios  ,    Refidentes ,    Agentes ,   e 
quaefquer  peíToas  ,  que  com  qualquer  nome ,  ou  cargo  ,  fe  defpacha- 
rem  dentro ,  ou  fora  do  Reyno  ,  a  negócios  ,  que  forem  da  quallida- 
de  referida  :  quaefquer  avizos  de  pallavra ,  ou  por  eferito  ,  que  fizer, 
ou  fe  nos  fizerem  fobre  matérias  tocantes  a  nofíò  Reyno  ,  ou  ao  ef- 

tado de  noíTos  filhos  ,  e  lucceílbres ,  todos  os  Regimentos,  ordens  , 
e  Cartas  ,  que  fe  houverem  de  dar  ,   e  eferever  acs  Vice-Reys  ,  Go- 

vernadores  dos   Reynos  ,   Províncias  ,  e  Praças  Ultramarinas  ,    para 
bom  governo  delias  ,  e  direcção  dos  negócios  públicos  em  paz ,  ou 
em  guerra,  aflim  no  que  refpeitar  aos  Vafíàllos  dos  ditos  Reyaoss, 
Piovincias  ,  e  Praças,  como  aos  Príncipes  de  naçoens  confinantes,  de 
que  fe  polfa  recear  damno  ,  ou  qualquer  in  terei  íe  :  mandar  Armadas, 
ou  Efquadras,  aílim  para  os  mares  do  Reyno  ,  como  para  fora  dclles: 
fazer  Exércitos  ,  ou  facçoens  por  terra  ;  e  nos  aclos  públicos  de  Cor- 

tes ,  ou  femelhantes  ,  fará  o  Secretario  o  que  tocava  fazer  ao  Elcri- 
vaó    da    Puridade  ,  quando  o  havia  ;  tomara  os  preitos ,  e  homena- 

gens ,  que  fe  me  fizerem  de  qualquer  Governo  ,  Fortalleza  ,  ou  Ca- 
pitania :  defp  achará  todos  os  Provimentos  dos  Vice-Reys  ,  Governa- 

dores de  Reynos,  Provindas,  e  Praças,  aírnn  do  Reyno,  como  Ul- 
tramarinas ,  Gencraes  das  Armadas ,  Almirantes  ,  e  todos  os  Officiaes, 

grandes  de  paz,  c  guerra,  pellos  quaes  ,  com  alguma  íuperioridade, 
fe  adminiftra  o  governo  publico  ,  como  faó  os  Prezidentes  dos  Tri- 
bunaes,  Confelheiros ,  Secretários,  e  Efcrivaens  delles,  Dezembarga- 
dores  ,    Miniftros    da   Camera   defta   Cidade  ,   e  quaefquer  outros  de 
igual  poder  ,  e  jnrifdiccno  :  creaçoens  de  Titulo  ,  nomeaçoens  deBif- 
pados  ,   e  Prelazias  ,  Ofícios  da  Cafa  Real,  lugares  do  Santo  Offi- 
cio,  Reytor,  Cadeiras  grandes,  e  defpachos  femelhantes  da  Univer- 

sidade de  Coimbra,  e  qualquer  dependência  década  huma  dascoufas 
fobreditas ;  e  todas  as  mais,  que  verdadeiramente  forem,  ou  tocarem 
ao  Efrado  ,  que  aqui  hey  por  expreífas  ,  e  declaradas.     É  porque  dos 
Tribimaes,  e  Juntas  me  vem  muitas  vezes  Confultas  ,  fobre  matéria 
de   Eftado,  que  faó  do  governo,  e  direcção  de  coufas  publicas,  ou 
provimentos   dos  poftos  ,    e   ofTicios   referidos,  me  viráó ,  ern  maço 

Tom.  IV.  Ddddd  li  apar- 
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apartado  ,  com   fobrefcrito   para  mim  ,  que  diga  :  A  EIRey  noffo  Se- 

vhor ,  pella  Secretaria  de  EJlado-,  para  que  fem  confuzaó  fe  encami- 
nhem logo  os  negócios  pella  Secretaria  a  que  tocarem  \  e  ifto  mefmo 

fe   fará  nas  Cartas  ,  que  quaefquer  Miniftros  ,  ou  peíToas  me  houve-» 
rem  de  efcrever  ̂   e  todas  as  mais  Coníultas  ,  Defpachos ,  Decretos  , 
ordens  ,   que  fe  houverem  de  paíTar  ,    e  receber ,  cartas ,  e  papeis  , 
que  nao   forem  das  matérias  referidas  j  e  do  Defpacho  das  Mercês  , 
que  Eu  fizer  ,  por  ferviços  ,  ou  graça  ,  naó  fendo  das  que  ficaó  apon- 

tadas,  fe  expediráó  pella  Secretaria  das  Mercês  ,  e  Expediente  ,  que 
aTim  fe  chamará  \  com  declaração ,  que  fe  nefta  parte  me  parecer  al- 

terar fobre  o  difpofto  neíle  Alvará ,  ordenando  Secretaria  particullar 
das  matérias  publicas ,  e  bom  governo  dos  Povos ,  o  mandarei  fazer, 
fem  que   fe  entenda,  que  com  iífo  fe  cauza  prejuizo  a  efta  Secreta- 

ria das  Mercês  ,  e  Expediente ,  no  modo ,  e  forma  ,  em  que  hora  o 
mando  continuar.     Efte  Alvará  quero  ,  que  valha  ,  tenha  força  ,  e  vi- 

gor ,  como  fe  foíTe  Carta  feita  em  meu  nome ,  por  mim  aflínada ,  e 
paliada  pella  Chancellaria  ,  fem   embargo   da  Ordenação  ,  que  diz  , 
que  as  couzas ,  cujo  eífeito  houver  de  durar  mais  de  hum  anno ,  paf- 
lem  por  Cartas ,  e  paífando  por  Alvarás  ,  naõ  valhaó.    E  mando  fe 
reíifte   nos  livros  dos  Tribunaes  ,  Caías  de  Supplicaçaó  ,  e  Porto ,  e 
fe  imprima  ,  e  envie  às  Comarcas ,  Miniftros  ,  e  peíToas ,  a  que  pare- 

cer neceífario  ,  para  que  venha  à  noticia  de  todos.     Pantaliaó  Figuei- 
ra o  fez  em  Lisboa,  aos  29.  de  Novembro  de  1643.     E  eu  Àndre 

Franco  ,  Secretario  da  Rainha,  por  ordem  particullar  o  fiz  efcrever* 
e  fobfcrevi. 

REY, 

Tejlamento  delRey  D.  João  o  IV,     Original  e/lá  na  Torre  do 

Tombo ,  na  cajá  da  Coroa  ,  na  gaveta  iC  dos  Te/lamentos  dos 

Reys ,  donde  o  copiey\ 

JESUS    MARIA. 

Nom     *  r\     iV^  Dom  Joaô  por  graça  de  Deos  Rey  de  Portugal  ,  e  dos  Aí 
_  garves  ,  &c.  Êftando  doente  tratando  de  me  aparelhar  para  o 

An.  lõfóè  que  Deos  for  fervido  difpor  de  mim  ,  e  de  ordenar  as  couzas  de  mi- 
nha alma ,  e  as  de  meus  Reynos  como  devo ,  a  bom  Chriftaõ  ,  e  a 

bom  Rey ,  faço  meu  Teftamento  na  maneira  feguinte.  Declaro  que 
fou  verdadeiro  ,  e  fiel  Chriftaó  ,  e  que  como  tal  creo  firmemente  tu- 

do o  que  crê,  e  cnílna  a  Santa  Igreja  de  Roma  ,  e  eftou  preitos , 
como  íempre  eftive,  para  dar  a  vida  por  cila,  e  me  confeíío  feu 
obcdientiííimo  filho ,  que  efpero  confiadamente  em  Jefu  Chrifto  ,  e 
no  Sangue  ,  e  Vida ,  que  deu  por  mim  ,  e  cm  fua  bondade ,  e  mize- 
ricordia  ?  perdão  de  meus  pecados,  e  falvaçaó  de  minha  alma  ;  e  pe- 

ço à  Virgem  Noífa  Senhora  da  Conceição ,  particular  Padroeira  de 

aninha  pefíba^  e  de  meus  Reynos,  me  ajude  na  hora  da  minha  mor- 

te, 
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te  ,  c  no  Juízo,  c  conta  final,  que  ei  de  dar  dos  procedimentos  de 
minha  vida  culparei ;  o  mefmo  peço  a  S.  João  B.iptifti ,  e  E^angeiif- 
ta ,  dos  quaes  tenho  o  nome,  a  S.  Pedro,  e  a  S.  Paulo  ,  e  aos  Anjos 
da  minha  guarda  ,  à  Raynha  Santa  Izabei ,  e  aos  mais  Santos ,  e  San- 

tas da  Corte  do  Coo. 
Declaro  por  fucceíTor  de  meus  Reynos  ao  Príncipe  D.  AÍFonfo, 

meu  íbbre  todos  muito  amado ,  e  prezado  filho,  e  porque  fe  acha  em 
menoridade,  e  pelas  Leys  deites  Reynos  toca  lua  tutela  ,  e  a  de 
feus  Irmãos ,  a  Ravnha  minha  íbbre  todas  muito  amada  ,  e  prezada 
mulher ,  a  nomeio  por  Tutora ,  e  Curadora  do  dito  Príncipe  ,  e  dos 
Infantes  meus  filhos ,  para  que  no  cazo  de  meu  falecimento  os  crie , 
e  governe,  em  quanto  durar  fua  menoridade,  e  adminiítre  feus  bens, 
aílim  ,  e  da  maneira  ,  que  eu  hora  o  faço  ,  e  o  ouvera  de  fazer  fe vivo  fora. 

E  porque  da  multa  prudência  ,  que  fempre  conheci  na  Raynha, 
e  da  noticia ,  e  experiência ,  que  tem  das  couzas  deites  Reynos  ,  e 
do  muito  amor  ,  que  tem  a  meus  VaíTallos  ,  efpero  os  governará  mui- 

to bem  ,  como  deve  ,  fazendo  a  todos  igual  juftiça ,  em  que  fempre 
mais ,  que  nas  armas  ,  entendi  confiftia  a  defenfa  ,  e  confervaçaó  dos 
Revnos ,  a  nomeio  por  Regente  ,  e  Governadora  delles ,  em  quanta 
o  Príncipe  naó  tiver  a  idacfe ,  que  conforme  as  Leys  ,  e  coftumes  def- 
tes  Reynos  fe  requerem  nas  peífoas  Reaes  ,  para  exercitarem  o  go- 

verno, e  o  fará  a  Raynha  com  toda  a  jurifdiçaô  ,  e  authoridade , 
que  eu  hoje  tenho ,  e  com  a  mefma  ,  que  o  Príncipe  ha  de  ter  quan- 

do embora  governar. 
E  porque  a  Raynha  pode  falecer  durando  ainda  a  menoridade 

do  Príncipe,  e  de  feus  Irmãos,  o  que  Deos  naó  permita,  ei  por 
bem,  e  mando  ,  que  elía  poífa  nefte  cazo  nomear  Tutor,  ou  Tuto- 

res ,  Curador ,  ou  Curadores ,  a  todos  ,  e  a  cada  hum  de  meus  fi- 
lhos ,  e  Governador ,  ou  Governadores ,  a  meus  Reynos  ,  como  me- 
lhor lhe  parecer  ,  e  o  feito ,  e  ordenado  por  elía  ,  fe  cumprirá  como 

fe  fora  feito,  e  ordenado  por  mim  ,  e  o  difponho  nefta  conformida- 
de ,  por  evitar  duvidas  ao  diante ,  e  por  o  julgar  por  ferviço  de 

Deos,  bem  de  meus  Reynos,  paz  ,  e  quietação  de  meus  VaíTallos. 
E  tudo  o  fobredito  mando,  de  meu  mo  tu  próprio,  certa  feiencia  , 
poder  Pveal  ,  e  anfoluto  ,  fem  embargo  de  quaefquer  Leys  ,  e  ordens, 
que  haja  em  contrario  ,  que  avendoas  ei  por  derogadas  ,  como  fe  del- 

ias fizera  expre.Ta  ,  e  particular  menção,  fe:n  embargo  da  Ordenação 
do  liv.  2.  tit.  40.  e  efía  difpoziçaó  quero  que  valha,  tenha  força, 
e  vigor,  e  fe  guarde  ,  como  fe  fora  Ley  feita  em  meu  nome ,  e  paf- 
fada  pela  Chancellaria ,  fem  embargo  da  Ordenação  em  contrario. 

Nomeio  por  meus  herdeiros  nos  bens  ,  que  poífuo  livres  ao 
Príncipe  D.  Âffonfo,  ao  Infante  D.  Pedro,  e  à  Infante  D.  Cathari- 
na  ,  meus  filhos  legítimos  ,  cada  hum  na  parte ,  que  direitamente  lhes 
pertence. 

Houve  numa  filha  em  huma  mulher  folteira ,  limpa  de  fangue, 
por  nome  D.  Maria,   que  eftá  recolhida  no  Convento  de  Carnide  , 

que  he  de  Capuchas  do  Carmo ,  declaro  ,  que  he  minha  filha ,  e  que- 
ro^, 
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ro  ,  e  mando  feja  tida  ,  e  havida  por  tal  daqui  em  diante  ;  e  poílo, 
que  confio  da  Raynha  ,  do  Príncipe ,  e  dos  Infantes  meus  filhos  ,  ra- 

ção delia  a  eítimaçaó ,  que  faõ  obrigados  ,  e  trataráó  de  feu  remédio 
como  devem ,  a  íi ,  e  a  mim ,  porque  fou  obngado  a  deixarlhe  o  ne- 
celfario  para  lua  vida ,  com  a  decência  de  minha  filha  ,  lhe  raço  mer- 

cê da  Commcnda  mayor ,  da  Ordem  de  Santiago ,  que  fe  ha  de  fa- 
zer ,  com  a  renda  ,  e  na  forma ,  que  tenho  ordenado  por  hum  De- 

creto meu  ,  que  foi  à  Meza  da  Coní ciência  ,  e  Ordens  ,  que  mando 
íe  cumpra  ,  e  fe  paire  a  minha  filha  defpacho  ,  neíta  conformidade , 
avendoie  a  feu  tempo  de  Sua  Santidade  ,  as  difpenfafoens  neceffarias, 
e  lhe  faço  mais  mercê  das  Villas  de  Torres  Vedras  ,  e  Coitares  ,  com 
feus  termos ,  e  dos  Lugares  da  Azinhaga  ,  e  Cartaxo ,  que  faço  Vil- 
las  ,  com  jurifdiçaó  feparada ,  tudo  com  fuás  rendas  ,  e  Padroados  de 
juro  ,  e  herdade  ,  na  forma  da  Ley  Mental  ,  de  que  fe  lhe  paílará 
Carta  de  Doação  ,  na  forma  das  da  Caza  de  Bragança ,  e  lhe  deixo  mais 
cincoenta  mil  cruzados,  para  compor  fua  Caza  quando  for  tempo. 

E  porque  pode  acontecer ,  que  alguma  parte  dcíla  Doação  te- 
nha alguma  duvida  ,  ou  embaraço  tal ,  que  naó  poífa  ter  efeito ,  hei 

por  bem ,  que  em  lugar  da  parte ,  que  afim  naó  puder  ter  efeito  fe 
dê  a  D.  Maria  outra  equivalente ,  que  defde  logo  lhe  aplico  ,  e  fub- 
rogo  no  melhor  modo  ,  e  forma  que  poffo. 

Nomeio  por  minha  Teftamenteira  Executora  deita  difpoziçaó, 
e  dos  defeargos  de  minha  Alma ,  a  Raynha  minha  fobre  todas  muito 
amada ,  e  prezada  mulher  ,  e  lhe  rogo  pelo  amor ,  que  lhe  tenho ,  e 
pela  grande  eftimaçaó  ,  que  fempre  fiz  da  lua  peííba  ,  e  de  fuás  vir- 

tudes ,  fe  lembre ,  que  a  muita  confiança ,  com  que  lhe  entrego  a  Al- 
ma ,  os  Reynos  ,  e  os  filhos  ,  merece  achar  tudo  ifto  nella  ,  a  corref- 

pondencia,  que  íempre  experimentei  em  feu  amor. 
As  miílas  ,  as  efmolas  ,  e  mais  fufragios  da  alma ,  e  a  forma  do 

meu  enterramento ,  deixo  a  difpoziçaó  da  Raynha  minha  Teftamen- 
teira ,  de  quem  tenho  por  muito  certo ,  fará  tudo  melhor  ,  e  com 

mais  largueza,  do  que  eu  o  declararia. 
Deixo  nomeado  à  Raynha  huma  peíToa  para  Ayo  do  Principe , 

eftarféha  nefta  parte ,  pelo  que  ella  declarar. 
Ao  Principe  D.  Afronto  íuceílor  de  meus  Reynos ,  encomendo 

muito  fe  lembre  de  todos  feus  Irmãos  ,  advertindo  lhes  naó  fiz  ma- 
jores doaçoens  ,  por  lhe  naó  diminuir  o  património  da  Coroa,  e  mais 

principalmente  por  efperar  de  quem  clle  he  ,  e  de  fua  grandeza  ,  te- 
rá muito  cuidado  de  acrefeentar  ,  as  que  fiz  a  cada  hum,  como  as 

ocazioens  o  forem  pedindo. 
Encomendo  também  muito  à  Raynha ,  e  ao  Principe  favoreçaó, 

e  amparem  meus  Criados,  que  me  ferviraó  cona  muito  amor.  e  tra- 
balho ,  principalmente  aos  que  tiverem  diífo  mayor  neceílidaae. 

Deixo  hum  papel  de  couzas  particulares  afinado  por  mim  ,  pe- 
lo Bifpo  eleito  do  Japaõ  meu  Confeíibr  ,  por  o  Bifpo  eleito  da 

Guarda,  por  Joaó  Nunes  ConfefTor  da  Raynha,  por  António  Cavi- 
de,  e  pelío  Doutor  Pedro  Fernandes  Monteiro,  cumprirfeha  inteira- 

mente ,  e  fe  terá  por  parte  deíle  Taílamento. 

Tenho 
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Tenho  dado  cumprimento  aos  Teítamentos  dos  Duques  de  Bra- 
gança meus  Avós ,  c  particularmente  aos  do  Duque  meu  Senhor ,  e 

Pay,  c  da  Senhora  D.  C.itharina  minha  Avó  ,  o  que  falta  por  cum- 
prir delles  fe  naó  pode  acabar  por  falta  de  tempo  ,  encomendo  mui- 

to a  minha  Te ítame ateira  ,  que  execute  o  que  o  Duque  meu  Senhor 
me  encomenda  ,  fobre  o  favor  do  Convento  da  Companhia  ,  e  dos 

mais  de  Villa-Viçoza  ,  e  lbbre  a  proteção  da  Provinda  da  Piedade , 
a  que  todos  tivemos  íempre  muita  devoção. 

Devo  ao  Morgado  da  Cruz,  que  he  da  Caza  de  Bragança,  mil 
cruzados  de  renda  ,  para  acabar  de  dar  cumprimento  à  fua  inftituiçaó, 
ei  por  bem  fe  paguem  do  melhor  parado  de  meus  bens  livres ,  c 
dos  mefinos  bens  livres  fe  fará  a  Cruz  para  eílar  o  Santo  Lenho , 
na    forma  que  tenho  ordenado  a  António  Cavide. 

lenho  mandado  fundar  o  novo  Convento  de  Santa  Clara  de 
Coimbra ,  e  lhe  tenho  dotado  dous  mil  cruzados  de  renda  ,  fobre 
as  que  tem  ,  de  mais  do  que  lhe  apliquei ,  para  em  quanto  durarem 
as  obras ,  e  porque  o  prometi  a  Deos  fe  continuará  ,  e  aperfeiçoará 
a  obra  daquelle  Convento,  na  forma,  que  o  tenho  rezoluto,  com  a 
mayor  brevidade  ,  que  puder  fer. 

Meu  corpo  fera  íepultado  no  Coro ,  ou  Capelía  mor  do  Mof- 
teiro  de  S.  Vicente  de  Fora  deita  Cidade ,  no  lugar  que  parecer  mais 
decente  à  Raynha  minha  Teítamenteira  ;  e  ao  meíino  Mofteiro  íeraó 
trazidos  os  oitos  do  Principe  D.  Theodozio  ,  e  da  Infanta  D.  Joan- 
na  meus  filhos  ,  que  Deos  tem  ,  e  a  todos  fe  faraó  fepulturas  o  mais 
bem  obradas ,  que  puder  fer ,  e  no  meímo  Convento ,  e  pelos  í\e!i- 
giozos  delle  fe  diraó  quatro  miíTas  quotidianas,  duas  por  mim,  e 
dtias  pelo  dito  Principe  ,  e  Infantes  meus  filhos ,  com  Refponíb  fo- 

bre as  fepulturas ,  e  fe  iforaó  por  ifib  aos  Religiozos ,  o  que  parecer 
conveniente  h  Rainha. 

Os  Principes  faô  mais  obrigados,  que  os  outros  homens,  a  jus- 
tificar feus  procedimentos  para  com  o  mundo  ,  principalmente  quando 

delles  rezulta  honra,  e  credito  para  fua  naçaõ  ,  e  VaíTallos,  por  eíla 
razaó  tenho  por  conveniente  declarar  neíte  lugar ,  que  pela  hora  em 
que  eítou  ,  e  pela  conta  ,  que  ei  de  dar  a  Deos ,  me  rezolvi  a  reíti- 
tuirme  a  cita  Coroa  ,  fem  nenhum  reípcito  particular  de  minha  pef- 
íba  ,  Ccn^o  por  livrar  os  Reynos,  que  me  pertencem  das  mizerias , 
que  lhe  via  padecer  ,  em  eíhanha  fogeiçaó  ,  e  por  entender  era  obri- 

gado a  iíTo  em  minha  confeiencia  ,  fogeitandome  por  eíta  cauza  a  vi- 
da ,  e  trabalhos ,  poderá  fer  diferentes  de  minha  inclinação  ,  e  como 

o  meu  intento  foi  taó  jufto  ,  tenho ,  c  tive  fempre  por  certo  da  bon- 
dade ,  e  juítiça  de  Deos  ,  fe  pague  muito  delle  ;  e  afim  o  experimen- 

tei,  e  lho  dezejei  merecer  no  governo  de  meus  Reynos  ,  porque  pe- 
la mefma  hora  em  que  citou  afirmo ,  que  naó  fiz  nelle  couza  contra 

o  que  entendi ,  afim  no  governo  comum  ,  como  em  requerimentos 
particulares  de  meus  Vaílallos  ,  a  que  dezejei  contentar,  e  fazer  mer- 

cê quanto  a  juítiça  ,  e  citado  das  couzas  do  Reyno  o  permitirão. 
Deixo  a  minha  terça  ao  Principe  D.  Affoníb ,  pagos  os  encargos 

deite    teíramento  ,  que  delia   fe  haó   de  tirar,    lembraiidolhe  muito 

pro- 
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procure  avantejarfe  entre  todas  as  mais  virtudes ,  que  efpero  terá  na 
da  igualdade  da  juíliça ,  e  fe  afim  o  fizer  como  efpero  delle ,  efpcre 
confiadamente  receber  muito  particulares  mercês  de  Deos  NoíTb  Se- 

nhor por  eíla  cauza  ,  com  o  que  ei  por  acabado  eíle  meu  Teftamen- 
to,  e  eu  Pedro  Vieira  da  Silva,  de  mandado  de  S.  Mageftade  o  fiz 
de  minha  letra  ,  em  huma  folha  de  papel ,  efcrita  de  todas  as  quatro 
paginas ,  e  nefta  meia  fem  levar  entrelinha  nem  couza  ,  que  duvida 
taça ,  e  afinei  como  tefremunha  ,  com  as  mais  que  abaixo  vaó  afina- 

das, em  Lisboa  a  2  de  Novembro  de  165 6. 

ELREY. 

Saibaô  quantos    efte  inftromento    de  aprovação  virem  ,  que  no 
anno  do  nacimento  de  NoíTo  Senhor  Jezu  Chrifto  de  mil  e  feifcentos 
e  cincoenta  e  féis  ,  em  três  dias  do  mes  de  Novembro  na  Cidade  de 
Lisboa   nos   Paços  Reaes  ,  em  hum  quarto  delle  ,  em  que  eftava  a 
Catholica  Mageftade  de  EIRey  D.  Joaó  o  IV.  em  cama ,  em  feu  per- 

feito juizo,  e  entendimento  ,  logo  das  fuás  mãos  às  de  mi  Tabaliaó, 
perante   as  teftemunhas    ao   diante  nomeadas ,  me  foi  dado  efte  feu 
Teítamento  a  traz  eferito  ,  em  cinco  laudes  de  papel  ao  pé  da  ultima 
das  quaes  comecei  efta  aprovação  ,  e  as  perguntas  ,  que  eu  Tabaliaó 
lhe  fiz ,    e  me  refpondeo  ,  que  era  feu  folemne ,  e  verdadeiro  Tefta- 
mento ,  e  que  a  leu  rogo  lho  fizera  Pedro  Vieyra  da  Silva  feu  Secre- 

tario de  Eítado ,  e  depois  de  feito  lho  lera ,  e  por  eftar  à  fua  von- 
tade o  afinara  com  a  fua  Real  maó.     Por  tanto  aprovou  ,  e  ratificou 

o  dito  Teílamento ,  que  quer  que  fe  cumpra  como  nelle  fe  contém , 
e  que  por  eíle  deroga  quantos  Codicillios  haja  feito ,  e  fó  efte  quer 
que  fe  guarde ,  por  efta  ler  fua  ultima ,  e  derradeira  vontade  ,  Teíle- 

munhas ,    que    foraó  prezentes  chamadas  ,  e  requeridas  por  parte  de 
Sua  Real  Mageftade ,  o  Marques  de  Niza  ,  do  Confelho  de  Eftado  de 
Sua  Mageftade ,  o  Marques  Mordomo  Mòr ,  D.  Joaó  da  Silva ,  o  Bif- 
po  Capellao   mòr  ,  do  Confelho  de  Eftado  de  Sua  Mageftade ,  o  Con- 

de de  Odemira  ,  do  Confelho  de  Eftado  de  Sua  Mageftade ,  e  Prczi- 
dente  do  Confelho  Ultramarino  ,  o  Conde  de  Villai  inayor ,  do  Con- 
feiho  de    Eftado    de    Sua    Mageftade  ,    o    Conde  de  VilSa-Pouca  de 
Aguiar,  do  Confelho  de  Eftado  de  Sua  Mageftade,  o  Conde  de  Mi- 

randa,  o  Conde  Camareiro  mòr,  do  Confelho  de  Eftado  de  Sua  Ma- 
geftade,  o  Conde  de  Soure,  do  Confelho  de  Guerra,  Ruy  de  Mou- 

ra   Telles ,  do   Confelho  de  Eftado  de  Sua  Mageítade  ,    e  Vedor  de 
fua    Fazenda  ,    o  Vifcondc  de  Villa-Nova  da  Cerveira  ,   o  Conde  do 
Prado,    Eftribeiro  mòr  de   Sua  Mageftade,  Luis  de  Mello ,  Porteiro 

mòr,  D.  Joaó  de  Almeyda ,  Vedor  da  Caza  de  Sua  Mageftade,  An- 
tónio  de  Mendoça  ,  Prezidente   da  Meza  da  Confciencia  ,  e  Ordens  , 

eleito  Arcebifpo  Primas  ,  Gafpar  de  Faria  Severim  ,  do  Confelho  de 
Sua  Mageftade  ,  e  feu  Secretario  do  Expediente ,  Rodrigo  de  Figuei- 

redo de  Alarcão,  D.  Rodrigo  da  Cunha  ,  Chantre  de  Lisboa,  Luis 
de  Souza  ,    Pedro    Severim    de    Noronha  ,    o    ?adrz    ConfèíTor   de 

Sua    Mngeílade  ,   Bifpo    eleito    do  Japão  ,  o  Doutor  Pedro  Fernan- 
des 
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des  Monteiro  ,  do  Confelho  de  Sua  Mageftade ,  e  feu  Dezembarga- 
dor  do  Pat'o  ,  Pedro  Vicyra  da  Silva ,  do  Confelho  de  Sua  Magefta- 
de ,  c  feu  Secretario  de  Eftado  ;  c  todos  conhecemos  a  Real  pcfiòa 

de  Sua  Mageftade  fer  a  própria  Teítador  aqui  contheudo ,  que  com- 
noico  afinou  neíla  aprovação  ,  e  foi  mais  teltemunha  ,  António  Cavi- 
de ,  Secretario  de  Sua  Mageílade ,  e  do  Confelho  de  fua  Fazenda ;  a 
qual  aprovação  eu  Aurélio  de  Miranda,  Tabelião  publico  de  notas 
por  Sua  Mageftade ,  em  efta  Cidade  de  Lisboa  ,  e  feu  Tabelião  fiz  , 

e  afinei  de'  meu  publico  final.  ta  Confertei  em  cinco ,  e  foi  mais teftemunha  o  Conde  da  Vidigueira.    !=  Sinal  publico.  t=: 

ELREY. 

O  Marques  Almirante,  ta\  O  Marques  Mordomo  Môr.  ta  O  Bifpò 
Capellaó  Mor.  ta  Conde  Camareiro  Môr.  ta  O  Ccnde  de  Odemi- 

ra, ps  O  Conde  de  Villarmayor.  ta  Ruy  de  Moura  Telles,  ta  O 
Conde  do  Prado,  ta  O  Conde  de  Soure.  ta  António  de  Mendo, 

ça.  is  Bifconde.  ts  O  Conde  de  Miranda.  ta  O  Conde  da  Vidi- 
gueira, ta  D.  Joaõ  de  Almeyda.  ta  Gafpar  de  Faria  Severim.  tu 

Luis  de  Mello,  ta  Ruy  de  Figueiredo.  ta\  D.  Rodrigo  da  Cunha 
de  Saldanha  ,  Chantre  de  Lisboa.  ta  Luis  de  Souza.  tai  Pedro  Se- 

verim de  Noronha.  ta  António  Cavide.  ts  Pedro  Fernandes  Mon- 
teiro,    ta  Pedro  Vieyra  da  Silva. 

Aurélio  de  Miranda  Tabelião  publico  de  notas  por  EIRey  noflb 
Senhor ,  &c.  cm  a  Cidade  de  Lisboa  ,  e  feu  termo  ,  certifico  ,  que 
prezentes  os  Confelheiros  de  Eftado  ,  e  Officiaes  da  Caza  de  S.  Ma- 

geftade ,  o  Secretario  de  Eirado  Pedro  Vieyra  da  Silva  me  deu  o 
Teftamento  ,  com  que  a  Catholica  ,  e  Real  Mageftade  de  EIRey  D. 
Joaõ  o  IV.  de  Portugal  faleceo ,  o  qual  eu  Tabelião  abri ,  e  eftava 
cozido  com  linhas  brancas ,  e  lacrado ,  e  fellado  com  Armas  Reaes , 
feito  pelo  meimo  Secretario  Pedro  Vieyra  da  Silva ,  e  afinado  pela 
maó  Real ,  e  aprovado  por  mi  Tabelião ,  o  qual  Teftamento  naó  ti- 

nha antrelinha  ,  vicio  ,  ou  couza ,  que  duvida  fizefe ,  e  fomente  na 
aprovação  eftava  huma  emenda  ,  que  dizia  cinco ,  e  duas  entrelinhas, 
que  diziaõ  por  fua  Real  maó  ,  e  António  Cavide  rcíalvadas  ,  e  por 
verdade  fiz  efta  Certidão  de  abertura ,  que  afinei  de  meu  publico  fi- 

nal ,  e  razo ,  aos  leis  dias  do  mes  de  Novembro  de  mil  feiícentos 
e  cincoenta  e  féis  annos.  Em  teftemunho  de  verdade.  e=  Sinal  pu- 

blico,   ta  Aurélio  de  Miranda. 

Papel  pertencente  ao  Tejlamento  àelRey  D.  João  o  IV. 

JESUS     MARIA. 

FM  huma  das  verbas  de  meu  Teftamento  declarei  deixava  em  hum 

papel  à  parte  afinado  por  mi ,  e  pellas  pefloas  ,  que  ali  nomeei  , 
difpoftas  algumas  couzas  particulares,   para  fe  executarem  depois  da 

Tom.  IV.  Eeecc  minha 
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minha   morte  ,  como   parte  de  meu  Teílamento  ,   e  faô  as  que  fe 
feguem. 

Ei  por  bem ,  e  mando  ,  que  do  melhor  parado  de  minha  fazen- 
da fe  apartem  vinte  mil  cruzados  ,  que  fe  difpenderáó  em  cazamen- 

tos  de  Orfans  ,  e  em  efmollas  a  Conventos  pobres ,  e  em  veftir  pef- 
foas  neceílitadas ,  e  em  efmollas  a  Criados ,  que  bem  me  ferviraó  tu- 

do diftribuido  a  arbítrio  da  Raynha  minha  fobre  todas  muito  amada, 
e  prezada  mulher,  e  minha  Teíbmenteira  ;  e  porque  dos  Criados  a 
que  fera  juílo  fazer  efmollas ,  tem  António  Cavide  toda  a  noticia  , 
e  encomendo  muito  à  Rainha  a  tome  delle  ,  e  feraó  as  efmollas  fe- 
gundo  o  fervido  ,  merecimento  ,  e  calidade  das  peíToas ,  e  neííe  nu- 

mero entrarão  três ,  a  que  quero  fe  dê  remédio ,  cujos  nomes  fabe  o 
Padre  meu  ConfeíTòr ,  e  as  declarará  a  Raynha  ,  e  ifto  fe  entende 
fora  as  milfas  ,  e  mais  íufragios  ,  que  fe  haô  de  fazer  por  minha  alma. 

Tenho  alguns  papeis  de  fcgredo  aíim  de  partes  ,  como  tocantes 
ao  governo  do  Reyno  ,  e  porque  convém ,  que  huns  fe  naó  percaõ, 
pelo  prejuízo  dos  terceiros  ,  e  que  outros  fe  guardem  para  a  Ray- 

nha ,  e  o  Principe  meu  fobre  todos  muito  amado  ,  e  prezado  Filho, 
terem  noticia  delles ,  e  os  feguirem ,  e  fe  governarem  por  elles ,  co- 

mo efpero  faraó  ,  ordeno  a  António  Cavide  ,  que  ajudado  do  meu 
Confeiror  faça  de  todos  inventario  ,  com  a  diftinçaó  ,  e  declaraçoens 
neceíTarias  ,  e  os  entregue  a  Raynha ,  e  ella  os  guardará  ,  feguirá  ,  e 
entregará  ao  Principe  quando  for  tempo. 

Defpuz  algumas  couzas  em  ordem  a  cazar  em  França  a  Infanta 
D.  Catharina  minha  muito  amada ,  e  prezada  filha  ,  que  fe  me  pedio 
pelos  Miniítros  daquella  Coroa  ,  o  que  niílo  tenho  ordenado ,  fabe  a 
Raynha  ,  encomendolhe  muito  o  execute. 

Tenho  alguns  intentos  fobre  o  eftado ,  e  vida  de  D.  Maria ,  que 
em  meu  Teílamento  declarei  por  filha  ,  e  porque  o  fabe  António  Ca- 

vide ,  encomendo  muito  particularmente  a  Raynha  os  entenda ,  e  iífo 
bailara  para  os  feguir ,  como  lhe  mereço ,  e  todas  minhas  couzas. 

Juntei  com  muita  curiozidade ,  e  em  muitos  aunos  a  minha  Li- 
vraria da  Muzica  ,  e  fico  delia  muita  eftimaçaô  ;  e  porque  dezejo,  e 

he  juílo  fe  conferve ,  a  vinculo  em  morgado  ,  e  apropio  à  minha  Ca- 
pella  ,  para  que  efteja  fempre  na  Caza  do  Paço  ,  em  que  hoje  eílá , 
limpa  ,  e  bem  tratada  ,  e  fe  pedirá  Bulia  a  Sua  Santidade  para  nao 
poder  fahir  delia  livro  algum,  nem  fe  poder  tresladar ,  íòbpena  de  ex- 

comunhão rezervada. 

Mandei  imprimir  em  Itália  ,  por  conta  de  minha  fazenda  ,  as 
Obras  de  Joaõ  Soares  Rabello  ,  façolhe  mercê  daquella  impreflaô  ,  e 
deixando  huma  dúzia  de  volumes  em  minha  Livraria  fará  efpalhar  os 
mais  por  Caílella ,  e  por  Itália ,  e  mais  partes ,  que  lhe  parecer. 

António  Cavide  dava  por  ordem  minha  alguns  ordenados  a 
peíToas  ,  que  naó  convinha  teremnos  em  publico ,  e  porque  quero  fe 
confervem  ,  ei  por  bem ,  e  mando ,  que  fe  continuem  ,  e  paguem  pe- 

los rendimentos  da  Caza  de  Bragança ,  e  feraó  nas  quantidades  ,  e  às 
peíToas ,  que  António  Cavide  declarar; 

Por  minha  ordem  prove  António  Cavide  todos  os  ânuos  a  D. 

Maria 
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Maria  de  dous  mil  cruzados  ,  que  lhe  mandava  dar  pela  folha  do 
Thcíbureiro  da  Caza  de  Bragança  ,  com  titulo  de  que  fe  difpendiaó 
em  certa  couza  de  meu  fervido ,  ei  por  bem  ,  que  fe  provejaó  daqui 
em  diante  ,  naqucila  conformidade  ,  em  quanto  D.  Maria  naõ  tiver 
Caza  ,  e  renda  para  lua  fuftentaçaó. 

Efte  papel  mandei  a  Pedro  Vieyra  da  Silva  fizefe  ,  e  eu  Pedro 
Vieyra  o  fiz  de  minha  letra ,  em  pagina  e  meia  de  papel ,  fem  entre- 

linha ,  nem  couza  que  duvida  faça ,  em  Lisboa  a  2.  de  Novembro  de 
656.  mandou  Sua  Mageftade  fazer  os  acrefcentamentos  feguintes. 

Ao  Padre  meu  ConfeíTor  declarei ,  e  encomendei  como  a  tal , 
algumas  couzas  de  fegredo  ,  em  que  ha  de  fer  neceíTario  prover  ao 
diante ,  encomendo  muito  à  Raynha  o  ouça  ,  e  creia ,  e  faíTa  execu- 

tar o  que  lhe  apontar  ,  fobre  eit.es  particulares  ,  que  pela  qualidade 
delles  merecem  todo  o  favor. 

Mandei  reformar  a  minha  Capella  com  grande  dezejo  de  ficar 
muito  capas  de  fe  celebrarem  nella  os  Officios  Divinos ,  ei  por  bem 
fe  acabe  com  toda  a  perfeição  ,  fazendofe  o  Sacrário ,  payneis ,  San- 

tuário de  Reliquias  ,  Sepulchro  para  a  Semana  Santa  ,  e  tudo  o  mais, 
que  for  neceifario  para  ficar  com  a  decência  ,  que  pede ,  o  uzo ,  que 
ha  de  ter  ,  e  porque  tenho  comunicado  todos  eftes  particulares  a  An- 

tónio Cavide ,  com  as  advertências  ,  que  naó  tem  outro  fugeito  ,  ei 
por  bem  ,  que  elle  corra  com  eftas  obras  ,  e  as  ponha  na  perfeição , 
que  lhe  vi  fempre  pòr ,  às  de  que  o  encarreguei. 

O  mefmo  António  Cavide  correo  com  diferentes  dinheiros  meus, 
e  os  difpendeo  por  minhas  ordens  ,  humas  vocais ,  e  outras  por  ef- 
crito  ,  e  porque  lhe  tomei  de  tudo  conta  ,  e  ma  deu  com  a  verdade, 
que  fempre  experimentei  nelle ,  o  ei  por  quite,  livre,  e  izento ,  de 
fe  lhe  pedir  conta  de  dinheiro  algum  meu  ,  que  por  elle  correfe ,  e 
efta  declaração  minha  lhe  firva  de  quitação  para  todo  o  tempo ,  e 
porque  fiz  fempre  delle  muita  confiança ,  e  a  fundei  na  prova  ,  que 
muitas  vezes  fiz  do  cuidado  ,  amor  ,  e  limpeza  de  mãos ,  com  que 
me  fervio  ,  encomendo  à  Raynha ,  e  ao  Principe ,  e  aos  Infantes  meus 
filhos  ,  façaó  delle  a  mefma ,  e  eu  fei ,  que  a  faberá  merecer. 

Para  le  confervar  a  minha  Livraria  da  Muzica ,  de  que  acima 
tenho  difpoílo ,  com  a  limpeza  ,  e  perfeição  ,  que  convém  ,  lhe  dei- 

xo ,  e  aplico  para  fabrica,  quarenta  mil  reis  de  renda  perpetua  em 
cada  hum  anno  ,  e  porque  fio  de  António  Barboza  ,  e  de  feu  Irmaó 
Domingos  do  Valle  ,  teraô  delia  todo  o  cuidado  ,  lha  encarrego 
com  titulo  a  António  Barboza  de  Bibliothecario  ,  e  feu  Irmaó  de 
ajudante,  e  continuará  ,  e  acabará  António  Barboza  o  Index  ,  que  te- 

nho ordenado  ,  e  fe  daraó  por  efte  trabalho  a  António  Barboza  Ce^cn- 
ta  mil  reis  cada  anno  ,  e  a  Domingos  do  Valle  quarenta  ,  e  efta  mef- 

ma porção  fe  continuará  para  fempre  a  duas  peftbas  ,  depcis  dos  dias 
dos  lobreditos  ,  com  os  titulos  apontados  ,  e  os  cento  e  quarenta  mil 
reis  ,  que  a  defpeza  deite  Capitulo  importa  cada  anno,  fará  a  Ray- 

nha alentar  em  parte  ,  em  que  le  faífa  bom  pagamento  ,  naó  fendo 
nas  rendas  da  Capella  a  que  a  vinculei ,  porque  fera  eftrovar  os  mi- 
niílros  ,  que  a  fervem. 

Tom.  IV.  Eeeec  ii  Entre- 
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Entregarfcaó  ao  Conde  meu  Camareiro  mor  do  meu  Confelíio 

de  Eftado  mil  cruzados  para  repartir  pelos  moços  da  Camera  daGuar- 
da-roupa  ,  que  me  ferviraó  neíla  doença,  e  porque  agradeci  algumas 
vezes  ao  Conde  de  palavra ,  o  trabalho  que  lhe  dei ,  e  o  amor  parti- 

cular com  que  o  vi  afiílirme  neíla  ocaziaó  ,  e  em  todas ,  para  que  fi- 
que fempre  memoria  do  meu  agradecimento  lho  faço  neile  lugar  ,  e 

encomendo  à  Raynha  ,  ao  Príncipe ,  e  aos  Infantes  meus  filhos ,  o  co- 
nheçaó  afim  ,  e  lho  agradeçaó  por  fuás  partes. 

E  pofto  que  eu  em  meu  Teftamento  lhes  encomendo  todos 
meus  Criados  em  geral ,  ferviraóme  taó  bem  ,  e  em  particular  ,  os  Of- 
fkiaes  de  minha  Caza  ,  Mordomo  mor  ,  Capellaõ  mòr  ,  Eftribeiro 
mor  ,  e  Porteiro  mòr ,  e  todos  os  outros  ,  que  aqui  ei  por  nomea- 

dos ,  que  me  pareceo  dizer  ao  Principe  neítas  memorias  particulares, 
ganhará  muito  em  fe  fervir  delles  ,  honrandoos  ,  e  eítimandoos  como 
merecem  ,  e  me  fouberaó  fempre  merecer. 

Deixo  huma  memoria  particular  de  legados  miúdos  ,  a  Criados 
pobres ,  que  ferviráõ  de  efmollas  por  minha  alma  ,  e  da  letra  de  An- 

tónio Cavide  ,  mando  fe  cumpra ,  ainda  que  naó  feja  afinado  por 
mim ,  e  o  naõ  fiz  pelo  naô  pedir  a  quantidade. 

Os  Médicos  de  minha  Camera ,  e  os  Curgioens  ,  que  me  afif- 
tiraó  nefta  doença ,  o  fizeraó  taô  bem  ,  como  fe  vio  ,  farlheá  a  Ray- 

nha a  mercê  de  dinheiro ,  que  lhe  parecer. 
Pello  zelo ,  que  tenho  da  juíliça  me  pareceo  declarar  ,  que  a  ju- 

rifdiçaõ  ,  que  os  Governadores  das  Armas  das  Provincias  do  Reyno 
tem  nos  feitos  crimes ,  fe  regulará ,  e  fera  a  mefma  ,  que  a  Ley  do 
Reyno  dá  aos  Capitaens  dos  lugares  de  Africa  ,  e  fe  acharáõ  entre 
os  meus  papeis  os  motivos ,  que  tive  para  o  rezolver  afim  ,  e  man- 

dei a  Pedro  Vieyra  acrefeentar  eílas  declaraçoens  ,  as  quaes  tinha  fei- 
to por  meu  mandado ,  e  vaô  todas  em  huma  folha  de  papel  eferita, 

e  em  três  paginas  inteiras  ,  e  efta ,  e  todas  de  minha  letra  ,  fem  en- 
trelinha nem  couza  ,  que  duvida  faça ,  em  Lisboa  4.  de  Novembro 

de  656. 

REY. 

Niculao  Monis.    ta  André  Fernandes,    ts  Joaõ  Nunes,    fs  Pedro  Mu- 
nhos.    tr  António  Cavide. 

Forma  da  entrega  do  corpo  delRey  D.  Joáõ  o  IV.  em  o  Mojlei- 
ro  de  S.  Vicente  de  Fora.    Tirey-a  da  Livraria  rn.J  do  Du- 

que  de  Cadaval ,  liv.  y  dos  Copiadores  do  Duque  D, 

Nuno ,  pag.  17 S  verf.. 

Num     2T      A   ̂ s  **ete   ̂ as  d°  tnes  de  Novembro  do  anno  1656  em  Lisboa *  x~_k^no  Convento  de  S.  Vicente  de  fora ,  eílando  prezentes  D.  João 
An.  1656.    da  Silva  Marques  de  Gouvea  Mordomo  Mor  de  S.  Mageftade ,  c  do 

leu  Confelho    de  Eítado  3   D.  Francifco  de  Souza  Conde  de  Prado 

Eílribei- 
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Eftribeiro  Mor  de  S.  Mageftadc  ,  c  do  feu  Confelho  de  Guerra 
Luis  de  Mello  Porteiro  Mor  de  S.  Mageftadc  ,  e  Capitam  da  Guar- 

da Portugueza  ,  Garcia  de  Mello  Monteiro  Mor,  D.  João  de  Almei- 
da Vedor  da  Gaza  de  S.  Mageftadc ,  Manoel  de  Souza  da  Silva  Apo- 

zentador  Mor ,  D.  Lucas  de  Portugal  Meftre-Sala  ,  D.  Diogo  Lobo 
Sumilher  da  Cortina  ,  D.  Francifco  de  Mello  ,  e  D.  António  Alvares 
^a  Cunha  Trinchantes ,  D.  Pedro  de  Caftcllobranco  Viíconde  de  Caf- 
tellobranco  ,  e  Capitam  da  Guarda  ,  e  o  Padre  D.  Henrique  do  Def- 
terro  Prior  do  dito  Convento  de  S.  Vicente.  Logo  pelo  dito  Mar- 

ques Mordomo  Mor  D.  Joaó  da  Silva  ,  foy  entregue  ao  dito  Prior 
hum  caixão  forrado  de  tella  carmezim  ,  metido  dentro  de  outro ,  for- 

rado de  brocado  de  três  altos,  em  que  dife  ,  e  jurou  aos  Santos  Evan- 
gelhos eftar  o  corpo  do  muito  alto  ,  e  muito  poderozo  Senhor  Rey 

D.  João  o  IV.  noffb  Senhor  ,  que  Iiontem  junto  ao  meio  dia  fale- 
cco  da  vida  prezente  ,  e  por  as  peíloas  aíima  nomeadas  jurarem  aos 
Santos  Evangelhos,  em  que  puzeraó  as  mãos  com  o  dito  Marques, 
que  nos  ditos  caixoens  eftava  o  corpo  do  dito  Senhor ,  e  o  viram  ,  e 
reconhecerão  nelle  ao  fechar  dos  caixoens.  E  eu  Pedro  Vieira  da 
Silva  do  Confelho  de  S.  Mageftade ,  e  feu  Secretario  de  Eítado ,  dou 
fe  fer  o  fobredito  verdade ,  e  por  ver  com  os  meus  olhos  meter  nos 
ditos  caixoens  o  dito  Senhor  Rey  D.  Joaó  o  IV.  e  o  tornar  a  ver ,  e 
reconhecer  quando  o  fecharam  ;  dife  o  dito  Prior  D.  Henrique  do 
Defterro ,  que  fe  dava  por  entregue  do  corpo  do  dito  Senhor  Rey , 
e  das  chaves  dos  caixoens  cm  que  eftá  recolhido,  que  o  dito  Mar- 

ques lhe  entregou  logo,  e  iam  duas  douradas,  huma  do  caixão  inte- 
rior ,  e  outra  do  exterior  ,  e  dite  fe  obrigava  por  íi ,  e  feus  fuceífores 

a  dar  conta  do  dito  corpo  ,  ou  oílòs  delle  ,  todas  as  vezes,  que  lhe 
for  pedido.  De  que  eu  Pedro  Vieira  da  Silva  fiz  dous  termos  deite 
theor  ,  hum  para  íicar  no  dico  Convento  em  companhia  das  chaves, 
e  outro  para  fe  enviar  à  Torre  do  Tombo ,  os  quaes  comigo  aífina- 
raô  todas  as  peíToas  aílima  referidas. 

O  Marques  Mordomo  Mor.        O  Conde  do  Prado. 
D.  António  Alvares  da  Cunha.     D   Diogo  Lobo  da  Silveira. 
D.  Francifco  de  Mello.  Manoel  de  Souza  da  Silva. 
D.  Lucas  de  Portugal.  Pedro  Vieira  da  Silva. 
Luis  de  Mello.  Garcia  de  Mello. 

D.  Joaó  de  Almeyda.  D.  Henrique  do  Defterro  , 
Prior  de  S.  Vicente. 

O  Viíconde  de  Caítellobranco. 

Memo- 
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Memoria ,  que  EIRey  D.  João  o  IV.  deixou  a  Rainha  D.  Luiza, 

guando  paffou  ao  Alentejo.    Original  ejerito  pelo  Secretario  Pe- 
dro Vieira  da  Sylva ,  e  ojjinado  por  EIRey ,  que  fe  con- 

Jerva  na  Livraria  m.  f.  do  Duque  de  Cadaval , 
donde  a  copiey. 

NtlTl  2  2  ÇEnhora  Aos  Tribunaes  deixo  ordenado  enviem  a  V.  Mageftade  as 
Oconfultas  de  que  particularmente  naó  convier  que  fe  me  de  conta, 

An.  164}.  para  que  no  apofento  da  Gale  as  horas  que  eu  o  coftumo  fazer,  ou 
nas  que  para  V.  Mageftade  forem  mais  acomodadas ,  as  mande  defpa- 
char  ouvindo  primeiro  votar  fobre  a  matéria  delias  quando  poíTa  eftar 
preíente  o  Marques  de  Ferreira ,  o  Bifpo  meu  Capellaó  Mor ,  e  o  Bif- 
po  eleito  do  Porto  ,  dos  quaes  fou  fervido  fe  afifta  V.  Mageftade 
nefta  minha  auzencia  ,  e  ouvidos  elles  resolvera  V.  Mageftade  o  que 
lhe  parecer  ,  e  neífa  forma  fe  porá  o  defpacho  que  V.  Mageftade 
rubricara  ,  e  fe  V.  Mageftade  naó  puder  eftar  preíente  o  feu  Secre- 

tario a  que  fica  efta  ocupação  porá  defpacho  fendo  os  votos  confor- 
mes ,  e  fendo  diferentes  os  tomara  per  cota  e  fará  relação  a  V.  Ma- 

geftade dos  pareceres  de  cada  hum  ,  e  entaó  firmara  V.  Mageftade  os 
defpachos  em  que  todos  forem  conformes  fe  lhe  parecer ,  e  naó  o 
fendo  ,  ouvida  a  relação  ,  ordenara  V.  Mageftade  ao  Secretario  o  que 
deve  eferever ,  e  iftb  rubricara  e  fe  cumprira ,  e  nefta  mefma  forma 
procedera  V.  Mageftade  no  defpacho  das  petiçoens  que  fe  lhe  derem 
advertindo  que  para  bom  acerto  dos  negócios  de  maior  confideraçaó, 
pella  experiência  que  tenho ,  e  falta  em  V.  Mageftade ,  fera  jufto  íe 
me  de  conta  antes  de  fe  refolverem  para  o  que  mandara  V.  Magefta- 

de apartar  as  confultas  e  petiçoens  que  forem  defta  qualidade ,  orde- 
nando fe  me  enviem  pello  dito  Secretario  e  Officiaes  da  Secretaria  de 

Eftado  que  lhe  fica  a  ordem ,  e  porque  fique  com  mais  clareza  quaes 
faó  os  que  V.  Mageftade  deve  remeter  refolvo  que  fejaó  o  provimen- 

to na  propriedade  dos  Officios  das  Cidades  do  Reyno  ,  das  Villas 
que  faó  cabeças  de  Comarca  e  outras  de  femelhante  coníideraçaó ,  a 
nomeação  dos  poftos  da  pas  e  guerra  que  fe  forem  maiores  que  os 
referidos  ,  o  provimento  de  benefícios  que  paífarem  de  cem  mil  reis 
de  renda  a  fi  dos  que  confulta  o  Capellaó  mor,  como  a  Meza  da 
Confciencia  ,  e  tudo  o  que  tocar  a  Secretaria  de  Mercês  porque  efta 
levo  inteira  em  minha  companhia  ,  aviíbs  as  Conquiftas ,  aos  Embai- 

xadores ,  governo  da  guerra  que  naó  for  dentro  em  Lisboa  e  feu  ter- 
mo ,  faivo  fendo  os  negócios  de  qualidade  que  naó  fofraó  a  dilação 

de  fe  me  dar  conta ,  porque  entaó  reíblvera  V.  Mageftade  e  fe  exe- cutara  o  reíbluto. 

Os  decretos  concernentes  aos  negócios  que  ficaó  a  cargo  de  V. 
Mageftade  que  fe  ouverem  de  paliar  aos  Tribunaes  e  Miniftros  feraó 
também  rubricados  por  V.  Mageftade  e  os  mandara  V.  Mageftade 
paliar  no  modo  e  forma  que  Lhe  parecer  conveniente. 

Para  afiftirem  a  V.  Mageftade  no  governo  das  couías  da  milícia 
tocantes 
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tocantes  a  cila  Cidade  e  feu  dcítrito  ,  que  também  fica  a  ordem  de 
V.  Ma^eftade  nomeio  para  o  mar  ao  General  António  Telles  do  meu 
Conlelho  de  Eftado ,  a  cujo  cargo  eftara  vigiar  o  Rio  ,  e  barra,  as 
embarcaçoens  que  a  ella  vierem  ,  as  torres  ,  advertindo  que  dentro 
delias  naõ  terá  jurifdiçaô  porque  eíla  terá  fo  V.  Mageftade  naquillo 
em  que  fe  nao  puder  recorrer  a  mim  ,  e  tudo  o  mais  que  convier  pa- 

ra a  vigia  fegurança  e  boa  guarda  do  marítimo  deite  Rio  e  barra  a 
que  atendera  de  dia  e  de  noute  com  o  cuidado,  que  o  negocio  pe- 

de ,  dando  de  tudo  o  que  lhe  parecer  conveniente  conta  a  V.  Ma- 
geftade cujas  ordens  e  mandados  cumprira ,  e  oferecendofe  couza  de 

que  fe  me  deva  de  dar  conta  fe  me  dará ,  e  o  mais  obrara  V.  Ma- 
geftade ouvindo  fe  lhe  parecer  o  mefmo  António  Telles  e  aos  Minif- 

tros  que  lhe  haó  de  afiftir. 
Para  a  terra  deixo  nomeado  a  Dom  Antaó  de  Almada  do  meu 

Confclho  que  terá  cuidado  de  aíiílir  a  V.  Mageftade  continuamente , 
e  de  fazer  vigiar  toda  efta  Cidade  pellos  Capitaens  e  Coronéis  que 
lhe  fícaó  fubordinados  em  tal  modo  e  forma  que  nem  de  dia  nem  de 
noute  aconteça  coufa  de  que  elle  e  V.  Mageftade  por  fua  via  naó  te- 

nha noticia  para  fe  poder  acodir  a  tudo  afim  na  ocaziaõ  ( que  nao  ef- 
pero  haja )  como  fora  delia  ,  com  promptidaó  e  acerto  que  convém, 
tomara  o  nome  de  V.  Mageftade  ou  do  Principe  meu  fobre  todos 
muito  amado  e  prezado  filho  para  o  dar  aonde  convier  ,  e  aconte- 

cendo nas  matérias  de  guerra  ,  ou  feja  nas  do  mar ,  ou  nas  da  terra 
alguma  coufa  tal  de  que  fe  me  deva  dar  conta  me  avifara  V.  Magef- 

tade com  a  brevidade  que  o  negocio  pedir.  A  Dom  Antaó  ordenara 
V.  Mageftade  que  de  dia  e  de  noute  fem  intermifíaõ  de  horas  nem  de 
tempo  com  a  guarda  dos  Soldados  da  Ordenança  que  lhe  parecer  ne- 
cefiaria  pellos  Coronéis  e  Capitaens  faça  rondar  o  exterior  e  interior 
da  Cidade. 

Em  Cafcaes  deixo  a  Dom  António  Luis  de  Menefes  do  meu 

Confclho  de  Guerra  e  Governador  daquella  Praça  ,  fubordinado  a  or- 
dem de  V.  Mageftade  a  d  para  lhe  dar  conta  do  que  em  feu  deftrito 

fuceder  como  para  cumprir  o  que  V.  Mageftade  lhe  ordenar  ou  per 
fi  ,  ou  com  ordem  minha  fendo  as  coufas  de  qualidade  que  fe  me  de- 

va dar  delias  conta  pella  maneira  que  fica  apontado. 
Os  moradores  defta  Cidade  fe  me  offereceraó  como  bons  e  leaes 

VaíTallos  a  faferem  de  dia  e  de  noute  guarda  ao  Paço,  deixoos  Subor- 
dinados como  elles  me  pedirão ,  a  Dom  Miguel  de  Almeida  do  meu 

ConíeUio  e  Veedor  da  minha  fazenda,  e- porque  creo  de  todos  me 
amao  muito  como  devem,  fiara  V.  Mageftade  delles  qualquer  couza 
que  fe  ofereça  de  importância. 

Ao  Thefoureiro  mor  fica  a^gum  dinheiro  do  que  coftum o  cha- 
mar refervado  a  minha  ordem,  e  lhe  fica  advertência  que  o  difpcn- 

dera  peitas  de  V.  Magc^ade,  e  eu  o  cofhimo  fazer  quando  nao  ha 
no  thefouro  outro  dinheiro,  e  he  precifa  e  importante  a  ocaziaó  de 
o  gaftar ,  e  repare  V.  Mageftade  muito  em  mandar  fazer  pagamentos 
de  dividas  atrazadas  ,  e  das  prcfe.ites  mandara  V.  Mageftade  pagar  fo 
as  que  forem  inexeufaveis.. 

Efpcro» 
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Efpero  da  Mifericordia  de  Deos  de  a  V.  Mageítade  taô  boa  ho- 

ra de  parto  como  haó  miíter  eítes  feus  Reynos.  O  bautifmo  fe  ce- 
lebrara na  minha  Capella  ,  pelio  meu  Capellaõ  mor ,  e  íeraô  Padri- 

nhos o  Príncipe  meu  ibbre  todos  muito  amado  e  prezado  filho  ,  e  a 
Infanta  D.  Joanna.  Levara  a  criança  o  Marques  de  Ferreira  Mordo- 

mo Mor  de  V.  Mageítade ,  e  as  inílgnias  o  Conde  de  Cantanhede 
Preíidente  da  Camará  deita  Cidade ,  o  Conde  de  S.  Lourenço  Rege- 

dor da  Caía  da  Suplicação  ,  Dom  Miguel  de  Almeida  Veedor  da  mi- 
nha fazenda  ,  Dom  Carlos  de  Noronha  Prefidente  da  Meia  da  Con- 

íciencia  e  Ordens.  Sendo  macho  o  filho  que  Deos  nos  fizer  mercê 
de  nos  dar  fc  chamara  Affonlb,,  e  fendo  fêmea  Maria. 

Partirão  Correos  Ordinários  deita  Cidade  alem  dos  que  parti- 
rem com  as  ocaíioens  ocurrentes  dous  em  cada  femana  hum  na  madru- 

gada de  Domingo  ,  outro  na  da  quinta  feira ,  e  eítes  levarão  os  pa- 
peis que  íe  me  ou  verem  de  remeter  ,  e  os  que  ouver  de  afinar  que 

feraó  todos  os  que  fe  naó  prejudicarem  na  dilação  afim  os  que  reíul- 
tarem  de  defpachos  meus  como  os  que  fe  expedirem  em  virtude  dos 
defpachos  rubricados  por  V.  Mageítade. 

OfFerecendofe  cafo  que  naó  eítê  provido  neítas  lembranças  obra- 
ra V.  Mageítade  nelle  como  lhe  parecer  e  fio  eu  que  feja  de  forte 

que  fenaó  ficar  melhorada  a  rezoluçaó  ,  naó  faça  para  elía  falta  mi- 
nha prefença.  Coítumaó  fer  tantas  as  petiçoens  que  nas  audiências 

fe  me  oferecem  que  havendo  de  fer  o  mefmo  com  V.  Mageítade  naó 
fera  pofivel  vencer  eíte  trabalho ,  pello  que  deve  V.  Mageítade  orde- 

nar que  as  petiçoens  fe  entreguem  a  pefoa  que  V.  Mageítade  mandar 
para  das  fuás  mãos  fe  defpacharem  por  V.  Mageítade  ou  fe  remete- 

rem ao  tribunal  a  que  tocarem. 
Os  alentos  que  V.  Mageítade  ha  de  mandar  dar  as  peíToas  que 

lhe  haó  de  aíiítir  no  defpacho  feraó  cadeiras  razas  e  ao  Secretario 
banco.     Efcrita  em  Lisboa  a  18  de  Julho  de  1643. 

REY. 

Papel  deJRey  D.  JoaÕ  o  IV.  para  fe  lançar  nas  Cortes,  com  o 
nome  do  Procurador  dos  dejeaminhos  do  Keyno.    Copiado  do 

Origina/ ,  todo  dajita  própria  letra  ,  (jueje  conjerva  na 
Livraria  m.j.  do  Duque  de  Cadaval,  liv.  num,  ip, 

pag.  116 ,  donde  o  copiey. 

SENHOR. 

Num.    2  2.  /"\Mais  zelofo  homem  do  bem  commum  que  tem  eíte  Reyno  fe 
*  \^r  atreve  a  fazer  a  V.  Mageítade  eíta  lembrança  em  a  ocaziaó  pre- 
zente,  porque  ainda  que  naó  fou  Religiolb  ,  com  animo  religiofo  ro- 

go   a  V.  Mageítade   ponha  os   olhos   neíte    papel  ,  pedindolhe  que 
dellc  mande  executar  o  que  delle  lhe  parecer  conforme ,  ao  que  lhe 

dita 
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dita  o  feu  animo ,  c  fabe  que  convém  ,  e  que  fe  elle  fe  naó  confor- 
mar com  o  diclame  de  V.  Mageftade ,  lhe  peílb  naó  mande  executar 

nada  delle. 
As    Cortes  prezentes   ajuntou  V.  Mageftade  para  poder  pedir 

aos   povos  contribuiçoens  baftantes  para  a  defenfa  do  Reyno ,  todo  o 
cuidado  fe  pos  ,   fo  em  pedir  e  tirar  do  Reyno  mais  dinheiro,  por 
parecer  que   era  a  principal  defenfa  mas  iílo   he  engano  ,  porque  a 
principal   defenfa   do   Reyno   confiíle  na  reforma  delle,  quando  naó 
poíra  ler  em  tudo ,  feja  nas  coufas  mais  principaes  ,  e  eftas  tenha  V. 
.Mageítade  por  certas  lhe  ao  de  poupar  muito  dinheiro ,  e  acreíentar 
muitos  Soldados ,  e  forrar  grandes  defpezas ,  e  dar  grandes  acrefenta- 
mentos.     E  depois  deíla  coníifte  a  principal  defenfa  em  aver  dinhei- 

ro ,    e  bom  governo  nelle  ,  e  nos  que  governaó  a  guerra  primeiro  , 
que   os  provimentos  dos  Bifpados  os  dê  V.  Mageftade  pella  capaíida- 
de  ,   naó  pella   calidade  ,  pois  Chrifto  a  íi  o  fes  ,  que  os  lugares  de 
Prezidentes  da  meza  da  Conciencia  ,  do  Paço ,  Fazenda  e  os  mais  os 
de  a  homens   que  achar  mais  capazes  para  elles  ,  julgando  iílo  pela 
capacidade  do  fojeito  ,   e  talento  para  as  ocupaçoens  pello  modo  de 
viver  ,  os  homens  que  faltaó    as  fuás  obrigaçoens  enteudaó  e  faibcó 
que  V.  Mageftade  os  naó  ha  de  ocupar  em  cargo  algum  ,  como  ho- 

mens que  jogaó  ,  outros  conhecidos  e  tidos  por  maldizentes  ,  menti- 
rozos ,  enrredadores ,  ou  de  outras  tachas  íimilhantes ,  que  fe  guarde 
nos  tribunaes   o  fegredo  que  fe  deve  ,   e  que  V.  Mageftade  caíngue 
conforme  as  penas  ,    a  quem  o  defcobrir  fem  exceiçaó  de  peííba  ,  e 
deite  V.  Mageftade   delles  ,  aos  que  dizem  :  eu  naó  votei  o  que  fe 
mandou  executar  ,   outros  dizem  o  Confelho  naó  foy  deOe  parec  er, 
que  fe  de  a  execução  a  ordam  de  Caftella  em  que  cada  hum  decU- 
re  a   fazenda  que  tem  ,  como  a  cuvc,  &c.   para  faber  a  que  lhe  cre- 
ceo  donde  lhe  veio  ,  que  mande  tirar  devaça  do  modo  com  que  pro- 

cedem os  Miniftros  c  Tribunaes  ,    inda  que  naó  conheço  peííba  que 
tenha  coração  ,    para  bem  e  direitamente  o  poder  fazer ,  fem  carne 
nem  fangue ,  mas  verfeá  que  V.  Mageftade  faz  o  que  deve,  e  pello 
menos   íàbera  V.  Mageftade  fe  os  Tribunaes  guardaó  como  devem  os 
feus  Regimentos  ,  como  o  Confelho  da  fazenda  guarda  o  feu  ,  naó 
tem   V.  Mageftade  que   perguntar  ,   porque  efta  bem  guardado  ,  que 
nem  elles  o  vem ,  e  V.  Mageftade  fabe  que  dos  negócios  graves  fe 
naó  trata  ,    e  por   efta  cauza  lhe   naó  aponto  aqui  alguns.     O  que 
mais  convém  que  tudo  para  que  V.  Mageftade  fique  bem  fervido   ,  e 
os  Miniftros  que  procedem  bem  e  com  capacidade ,  V.  Mageftade  os 
poiTa  ter  ocupados ,  que  paífem  de  ocupaçoens  mayores ,  a  menores, 
porque  V.  Mageftade  ficara  bem  fervido  ,  e  os  Miniftros  bons  e  capa- 

zes ocupados.     E  o  que  foy  Prefidenre  do  Paço  ,  o  feja  da  Concien- 
cia,   e  o  que  foy  Regedor  da  Cafa  da  Suplicação  de  Lisboa ,  depois 

o  feja  do  Porto  e  o  que  foy  Vedor  da  fazenda  depois  ocupe  Officio 
que  feja  hum  furo  mais  abaixo  ,  porque  como  convém  muitas  vezes 
começarem  logo  alguns  em  grandes  poftos ,  e  naó  tem  mais  que  fo- 
bir  he  força  que  deíTaó  ,  ifto  efta  ja  facilitado   por  Dom  António  de 
Attaidc,  que  depois  de  Governador  do  Revno  foy  Prcíideute  daMc- 
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za  da  Concicncia  ,  Ruy  de  Moura  depois  de  fer  Vedor  da  fazenda  , 
o  fes  taó  honradamente  que  aíiíte  no  Officio  de  Yeadcr  da  Raynha 
noífa  Senhora  com  a  aíiítencia  e  vontade ,  que  V.  Mageílade  ve  ,  e  o 
mefmo  feja  nos  governos  ,  naó  fe  diz  que  V.  Mageílade  de  o  gover- 

no de  Cabo  Verde  ,  a  quem  governou  o  Brazil ,  mas  que  lhe  de  o  do 
Algarve  ,  e  o  que  foy  Vifo-Rey  da  índia  ocupe  depois  outro  lugar 
mais  pequeno  ,  e  fe  ifto  naó  quizerem  que  mande  V.  Mageílade  fazer 
hum  Santuário  com  feus  nichos  em  que  os  metaó. 

Os  Vereadores  da  Camará  fejaõ  trienaes  ,  e  naó  proveja  V.  Ma- 
geílade ,   as  propiedades  dos  feus  lugares  ,  para  que  poíTaõ  tornar  a 

elles  ,  mas  nao  percaõ  a  fua  antiguidade  na  Relação  ;  e  quem  fervir 
bem  os  três  annos  lhe  faça  V.  Mageílade  mercê  de  mais  tempo  ,  que 
o  Revtor  da  Univerfidade  de  Coimbra  Manoel  de   Saldanha   goarde 
os  Eílatutos  delia  como  o  deve  fazer ,  executandoos  com  grande  in- 

teireza ,  que  efta  he  a  mayor  e  milhor  obra  que  elle  pode  fazer  ,  e 
fe  o  naó  fizer  daqui  a  diante  como  he  bem  ,  que  proveja  V.  Magef- 
tade  o  lugar  como  convém  porque  naó  he  juíliça  e  rezaó ,  por  con- 
fervar  hum  homem  perder  tantos  talentos  ,  gaitar  mal  tanto  dinheiro 
de  V.  Mageílade  ,  e  dos  Pays  que  mandão  aprender  feus  filhos ,  quan- 

do   cuidaó  que  tem  dez  annos  de  eíludo  vem  a  íer  quatro  ou  cinco 
annos ,  porque  os  annos  que  alegaó  faô  dez  ,  e  o  eiludo  e  faber  de 
quatro  ou  cinco.     As  porpinas  dos  Tribunaes  faiba  V.  Magefíade  com 
que  titulo  as  levaó ,  e  as  que  fe  tem  de  novo  introduzido ,  e  fquem 
as  que  V.  Mageílade  aprovar  e  lhe  parecer  que  convém.     Os  Officios 
que  tem  neceffidade  de  homens  de  partes  ,  naó  coníinta  V.  Mageíla- 

de que  fe  renuciem  ,  porque  iílo  faó  vendas  com  o  nome  mudado  , 
e  o  que  paga  furta  para  tirar  o  feu  dinheiro ,  os  Officios  de  Prove- 

dor  dos  Armazéns  Caza  da  índia  ,   de  V.  Mageílade  pella  verdade, 
limpeza  de  mãos  ,   e  talento ,   mas  por  três  annos ,  e  fe  dizem  que 
naó  convém  por  aíguas  rezoens  ,  eíles  Officios  ferem  trienaes ,  respon- 

da V.  Mageílade  que   nomearlhe  três  annos  ,   naó  he  dizer  que  naó 
poífaó  fervir  mais  ,  mas  advertirlhes ,  que  firvaó  como  fazem  os  que 

de  novo  entraó ,  que  no  principio  coílumaó  comprir  com  as  obriga- 
çoens  dos  Officios  como  devem  ,  mas  depois  com  a  certeza  e  conti- 

nuação do  Officio  e  idade  afroxaõ ,  com  fervir  bem  antes  com  iflb  fe 
eícuzaó  elles.     E  naó  fe  canfe  ,  bem  fe   ve  iílo  nos  Vereadores  da 
Camará ,  que  querem  eíles  lugares  para  defeanfar  ,  fendo  elles  lugares 
de  muito   trabalhar  ,   fe  ouverem   de  fazer  fua  obrigação  ,  e  todo  o 
Officio   trienal    poderá  fer  perpetuo  no  miniílro  ,  que  fizer  bem  fua 
obrigação   em  quanto  afíi  o  fizer.     O  Procurador  da  Coroa  naó  feja 
Dezembargador  do  Paço ,  porque  daqui  nace  ,  que  por  afeílir  no  Pa- 

ço falta  na  Relação,  e  he  bem  certo  naó  poder  em  hum  mefmo  tem- 
po eílar  em  dous  lugares ,  e  fe  por  fidalguia ,  ou  reputação  lho  pe- 

direm diga  ,  que  lho  dará  fe  tem  as  partes  que  fe  requerem  ,  que  he 
talento  ,   faber  ,  virtude  ,  c  lizura ,   e  andar  fora  de  embrulhadas  de 
frades  ,   e  governos  ,  e  fe   elle  tem  eílas  partes  ou  naó  julgueas  V. 
Mageílade  ,  em  tudo  fe  bufquem  os  homens  a  porporcaó  para  os  Offi- 

cios ,  principalmente  para  os  da  fazenda ;  dar  forma  aos  Armazéns  , 

por 
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po ronde  fe  gaita  tanto  fetn  ordem  ,  que  naõ  venhaó  ao  Paço  os  fi- 
dalgos ,  e  pellbas  que  naó  trouxerem  o  traje  que  he  bem  ,  nem  con- 

finta  V.  Mageftade  a  demazia  das  gadelhas ,  e  andarem  veítidos  huns 
como  flamengos ,  outros  como  francefes  ,  &c.  mas  todos  do  mefmo 
modo.  Que  te  goardem  as  prematicas  das  Cortezias ,  porque  he  ver- 

gonha o  que  vai  nas  Senhorias,  Illuílriítimas ,  e  naõ  Uluítriffimas , 
excelências  ,  e  infolencias  ,  telizes ,  armas  ,  cavallos ,  mullas  nos  co- 

ches ,  e  apellidos ,  com  que  ja  ninguém  fe  conhece  ,  inda  que  mui- 
tos fe  conhecem  bem  ,  o  remédio  que  ifto  tem  he  mandar  que  os  Se- 

cretários de  Eftado  e  mercês,  naó  aceite  papel  nenhum  a  eftes ,  que 
elles  bem  fabem  quaes  faó ,  que  nos  Tribunaes  naó  aceitem  pitiçaó , 
nem  requerimento  de  graça  a  nenhum  deíles ,  e  que  nos  de  juftiça , 
fe  execute  a  ley  dos  Doms  nos  mães ,  que  he  perder  a  demanda , 
que  o  Prefidente  do  Paço  ponha  o  feu  apelido ,  e  naó  fe  chame  fo 
P  ,  que  fe  façaó  laxas  ao  calçido,  e  jornaes  dos  Officiaes ,  e  trabn- 
lhadore  ,  que  o  Sapateir  > ,  ALh^ate,  pedreiro,  &c.  que  naó  tiver 
três  filhos  ,  naó  fe  coníinta  ter  filho  frade  ou  Clérigo ,  que  muitos 
dos  Officios  e  ferventias  que  V.  Mageílade  prove  pellos  tribunaes  pa- 

ra fe  fazer  como  he  bem  em  cada  hum  delles  aja  hua  memoria 
com  títulos  diferentes  ,  em  que  eftejaó  apontadas  as  peíToas  benemé- 

ritas por  feus  procedimentos ,  e  que  a  caza  lhe  vaó  dizer  a  ocupação 
que  V.  Mageftade  lhe  da  ,  naó  a  muitos  dos  que  o  pedem.  Princi- 

palmente para  as  ferventias ,  que  naõ  convém  darfe  a  quem  os  pro- 
pietarios  querem ,  pellas  rezoens  que  V.  Mageftade  fabe.  Os  mifte- 
res  fo  o  querem  fer ,  para  o  feu  mifter  naó  para  o  do  Povo  ,  pois 
nunca  falaó  no  que  toca  a  elle  ,  e  levaó  da  Camará  outenta  ou  cem 
mil  reis  cada  hum  ,  e  ja  que  taó  pouco  trabalhão  bem  he  que  levaf- 
fem  menos. 

Os  Lugares  do  terreiro  do  trigo  que  vendem  os  da  Camará 
naõ  o  podem  fazer ,  e  nifto  ha  muita  vilhacaria  ou  naó  fe  vendaó  , 
ou  fe  fe  venderem  fe  metaõ  na  arca  do  que  fe  da  para  a  defenfa  def- 
ta  Cidade  ,  ou  fe  gaite  no  bem  publico  nella.  Saber  como  fe  repar- 

tirão os  quatrocentos  moyos  de  levada  que  hum  deites  annos  tiveraõ 
no  alqueidaõ  ,  que  dizem  entre  fi  a  repartem.  Tem  V.  Mageftade 
obrigação  naó  confentir  que  os  Prelados  deixem  as  rezidencias  dos 
feus  Éifpados  e  Arcebifpados  ,  e  fe  elles  fe  defeuidarem  detendofe 
neíta  Corte ,  como  alguns  fizeraó  depois  que  V.  Mageftade  nella  afíf- 
te ,  mandandoos  avizar  pello  Secretario  de  Eftado,  que  fe  recolhaó, 
o  mefmo  a  D.  Pedro  de  Menezes ,  e  aos  que  tem  obrigação  de  rezi- 
deneia  íimilhante.  Deve  V.  Mageftade  reparar  muito  em  mudar  os 
Prelados  de  huns  Bifpados  ou  Arcebifpados  para  outros ,  porque  tem 
grande  inconviniente  ,  mas  como  nifto  ha  tantos  entereírados ,  e  taó 
grandes  peíToas ,  naó  o  advertem  ,  porque  naó  lhes  efta  bem. 

Convém  muito  ficar  agora  afentado  o  modo  de  que  fe  ade  pro- 
ceder nas  Cortes,  o  modo  em  que  fe  ao  de  tomar  os  votos  no  efta- 

do da  nobreza  ,  para  que  naõ  acontefa  o  mefmo  que  neftas ,  indo  o 
Sacie tario  de  Eftado  tomar  os  votos  ,  &c.  aíi  como  ja  fes. 

O    outro  reduzindofe  a  tempo  certo  como  he  coítume  a  hum 
Tom.  IV.  FftíFii  mes, 
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mes  ,  depois  confedia  V.  Mageftade  mais  outo  ou  quinze  dias ,  n  ao 
gaftar  dous  ou  três  mezes  no  que  fe  pode  fazer  em  hum  ,  e  naó  fe 
adverte  que  reparaó  os  povos,  e  Eccleíiaftico  em  dar  mais  cem  mil  cru- 

zados ,  e  naó  reparaó  em  gaftar  os  povos  e  cabidos  mal  cem  mil  cru- 
zados ,  em  o  que  daó  aos  procuradores  que  vem  as  Cortes ,  que 

a  volta  defta  vinda ,  vem  tratar  de  feus  negócios  ,  e  requi  ri  mentos  a 
cufta  alhea ,  prova  difto  he  as  grandes  diligencias  ,  que  muitos  fazem 
para  vir ,  como  fabe  o  Dezembargo  do  Paço ,  mas  nenhum  faz  dili- 

gencia por  ficar  ,  fe  naó  he  por  fidalguia ,  também  he  boa  prova  que 
outros  ,  que  vem  fem  lhe  darem  nada  os  feus  povos  vem  [de  graça , 
jnas  graça  he  cuidar  que  aílim  he ,  porque  iíTo  tem  muita  conta  para 
elles  ,  e  depois  nas  contas  das  Camarás ,  em  dous  telhados  que  con- 
fertaó  Imas  janellas  que  íizeraó  para  a  Camará  ,  hua  calçada  &c.  me- 

tem o  gafto  do  procurador ,  fe  naó  he  que  ella  paga  a  dinheiro  fa~ 
hir  eleito. 

O  remédio  que  parece  fe  pode  dar  a  ifto  he  que  os  procura- 
dores ,  depois  de  entrados  nas  Cortes  venfaõ  por  tempo  de  hum  mez 

os  felarios  que  trazem  ,  com  ifto  fe  ajuntarão  todos  os  dias ,  con- 
ferirão todos  os  dias  os  braços  huns  com  outros  o  que  tiverem  que 

comferir ,  e  fe  trabalhando  elles  todos  os  dias  lhe  for  entaó  neceíla- 
rio  mais  outo  dias  V.  Mageftade  lhos  confeda  ou  quando  mais :  por- 

que eíle  tempo  baila  e  fobeja  para  os  três  Eftados  fe  conformarem  f 
ou  vencerem  os  dous  conformes ,  ou  naó  fe  conformando  nenhum 
com  outro ,  ficar  em  V.  Mageftade  o  eícolher  o  que  lhe  parecer , 
poderfe-a  refponder  ,  que  aos  Procnradores  dos  povos  e  Eclefiaftico  ,. 
os  obrigaó  a  fe  refolverem  deprefa ,  por  efcuzar  gaftos ,  mas  que  ao 
eftado  da  nobreza  como  afifte  em  Lisboa ,  e  naó  vence  cellario  ,  naó 
tem  couza  que  os  obrigue  a  ifto  fe  refponde ,  que  fe  elles  naó  tra- 

balharem ,  e  fe  rezolverem  fe  conformarão  os  povos  ,  e  Eclefiaftico , 
e  conformes  elles ,  ficara  vencido  o  braço  da  nobreza ,  que  fe  naó 
quizer  ficar  vencido  elle  fe  ajuntara  para  fe  defender,  ou  para  fe 
aver  de  conformar  naó  hade  mifter  muyto  tempo. 

Saibaó  os  homens  a  caufa  porque  fe  lhes  fas  mercê,  e  a  caufa 
porque  fe  lhes  deixa  de  fazer. 

A  boa  tenção  aceite  V.  Mageftade ,  quando  o  papel  naó  con- 
tente ,  ainda  que  avia  mais  coufas  que  fe  pudefem  advertir ,  muito 

fe  faria  fe  eftas  fe  fizefem.  Quem  for  fervir  ou  governar ,  efpere  a 
paga  no  fim  comforme  ao  bem  ou  mal  que  fizer.  E  quem  fe  efcufar 
de  fervir ,  no  que  lhe  naó  he  indecente  excluido  do  ferviíTo  para 
fempre ,  que  o  que  hum  engeita ,  pedem  cento. 

Joaó  Fernandes  Procurador  do  defcaminhos 
do  Reyno  ,  morador  em  alhos  vedros. 

Cana 
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Carta  de  Doação  confirmação  e  ratificação  delRey  D.  João  o  IV. 

da  delRey  D.  Affonfo  Henriques  ao  Madeiro  de  ̂ Alcobaça.  Hf- 

tâ  no  Livro  primeiro  da  Chancellaria  foi.  $6.  na  Tor- 
re do  Tombo. 

DOm  Joaõ   por   graça  de  Dcos  Rey  de  Portugal,  e  dos  Algar-  NJijrn     2*± 
ves  ,  dáquem  ,   e  dalém  mar  em  Affrica ,  Senhor  de  Guiné,  e  1 

da  Conquifta  ,  navegação,  e  Gomercio  de  Ethiopia  ,  Arábia,  e  Per-  An.  1642, 
fia  ,  e  da  índia  <Scc.  Faço  faber  aos  que  efta  minha  Carta  patente  de 
deíiítencia,  nova  doação  ,  confirmação  ,  e  ratificação  de  outra  virem  , 
que  o  Senhor  Rey  Dom  Affonfo  Henriques  de  gloriofa  memoria  pri- 

meiro Rey  deftes  Reynos ,  meu  decimo  terceiro  Avo  com  tanto  zel- 
lo  do  ferviço  de  Dcos  noíTo  Senhor ,  e  dilatação  da  Santa  Fé  Catho- 
lica ;  e  taõ  infignes  vitorias  os  conquiftou  ,  e  livrou  dos  Mouros  Sar- 

racenos ,  que  na  perdição  de  Hefpanha  os  haviaõ  oceupado ,  e  tinhaó 
poíTuhido  largos  annos  :  hindo  no  de  mil  ,  cento ,  e  quarenta  ,  e  fe- 
te  ,  em  três  do  mes  de  Mayo  da  Cidade  de  Coimbra  para  a  Villa  de 
Santarém  com  intento  de  a  cobrar  do  poder  dos  ditos  Mouros  ,  que 
eftavaõ  fenhoreados  delia;  e  julgando  a  empreza  por  de  muito  riíco, 
e  importância ,  lembrado  das  maravilhas  ,  que  Deos  obrava  peilos 
merecimentos ,  e  oraçoens  do  Bemaventurado  Padre  Sam  Bernardo  , 
Abbade  do  Mofteiro  de  Santa  Maria  de  Claraval  da  Ordem  de  Cif- 
ter ,  que  então  rlorecia  vivo  no  Reyno  de  França ;  entre  o  qual ,  e 
o  dito  Senhor  Rey  Dom  Affonfo  havia  razaô  de  parentefeo  ;  e  defe- 
jando  ter  em  leu  favor  as  oraçoens  do  dito  Santo  Abbade ,  e  dos 
ieus  Monges  fez  voto  folene ,  lé  Deos  peilos  merecimentos  do  dito 
Santo  lhe  deffe  a  Villa  de  Santarém  de  dar  todas  as  terras ,  que  via 
da  Serra  chamada  de  Alvardos  por  donde  jiia  caminhando  agoas  ver- 

tentes para  o  mar ,  para  nellas  íe  fazer  hum  Mofteiro  da  Ordem  de 
Cifter;  no  qual  o  Santo  nome  de  Deos  foffe  louvado,  e  que  logo  as 
renunciava  ,  e  apartava  do  feu  fenhorio ,  para  que  nem  elle ,  nem 
feus  fucceffbres  podeffem  nellas  dar  ,  nem  dotar  coufa  alguma  ,  que 
naõ  fofíe  para  o  próprio  Mofteiro :  e  em  cumprimento  deftc  voto 
no  mefmo  ponto  foi  revellado  ao  dito  Santo;  o  qual  com  feus  Mon- 

ges efteve  em  oração  athe  no  dia  feguinte  ter  fegunda  revel!aç2Ó  , 
de  que  o  dito  Senhor  Rey  ,  Dom  Affonfo  ganhara  Santarém  aos 
Mouros :  elle  avifou  logo  ao  dito  Santo  para  que  lhe  mandalle  Mon- 

ges do  íêu  Mofteiro  de  Claraval  ,  que  fundaíTem  nas  ditas  terras  o 
novo  Mofteiro ,  que  havia  prometido ,  e  dotado  :  os  quaes  vindo  à 
efte  Reino  antes  ,  que  a  Carta  do  ditto  Senhor  Rey  ouveffe  chega- 

do a  França  lhe  trouxeraó  outra  do  Santo  Abbade  de  cujo  theor 
traduzido  da  lingoa  latina  na  noffa  Portugueza  he  o  feguinte.  „  Ao 

,,  Chriftianiílimo  Pvey  Dom  Affonfo  Rey  dos  Portuguezes  Bernar- 
,,  do  chamado  Abbade  de  Claraval  offerece  o  pouco  ,  que  he.  Lou- 
„  vado  feja  o   Senhor  ,   e  Pay  foberano  de  iicftb  Senhor  Jefu  Chri- „  ílo, 
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„  fto  ,  Pay  de  mifericordia ,  e  confollaçaó  ,  que  vos  confortou  no 
„  meyo  de  voífa  tribullaçaó  ,  e  mandou  foccorro  a  vos ,  e  à  voíTa 
,,  gente  ,  tirando  de  voífas  Cabeças  o  affrontofo  jugo  dos  Mouros  : 
„  ja  cahiram  os  muros  de  Jericó ;  arrazou  fe  por  terra  aquella  gran- 
,,  de  Babillonia  ,  deftruhio  o  Senhor  as  fortallefas  de  feus  inimigos  ; 
,,  e  levantou  a  potencia  de  Teu  povo  ;  a  qual  fellicidade  foubemos 
,,  antes  de  fe  fazer  por  reveliaçaò  daquelle  efpirito  ,  em  cuja  maó  ef- 
„  tà  dizer  fem  inftrumento  de  voz  feus  fegredos  a  quem  he  fervido: 
,,  por  efta  caufa  affligimos  noífas  almas,  e  aflim  eu  com  todos  meus 
„  Irmãos  proftrados  diante  do  Senhor  pedíamos  fortalleza ,  e  vigo; 
,,  para  voífos  braços  em  quanto  durava  o  combate ,  e  de  noífos  de- 
,,  méritos  nao  impedirem  voífa  fellicidade  nos  allegamos  fobre  mo- 
„  do  ;  e  juntamente  foubemos  a  grande  piedade ,  com  que  vos  mo- 
„  veftes  a  ràzer  voto  de  fundar  hum  Mofteiro  para  cujo  eífeito  man- 
„  damos  cites  filhos  ,  que  criamos  para  Chriílo  defde  os  primeiros 
„  annos  de  lua  Converfaó  ,  para  que  deipoes  de  nos  encomendarem 
,,  a  voíTa  grandeza  ,  dem  inteiro  cumprimento  à  piedofa  tenção  òo 
,,  voílo  voto,  fundando  hum  Mofteiro  na  perpetuidade  ,  e  inteireza , 
„  do  qual  tereis  hum  infallivel  final  do  fucceíTo  de  voíTo  Reyno . 
,,  e  dividindo-le  as  rendas  ,  que  lhe  deixares  ,  fe  dividira  a  voífa 
,,  Coroa.  Guarde  o  Senhor,  que  tudo  conferva  ,  voífa  peífoa  ,  e  à 
>?  Illuílre  Rainha ,  voífa  mulher  ,  e  lance  abençaó  fobre  voífos  def- 
„  cendentes  para  que  vejaes  voífos  Netos  com  gofto  em  volfa  he* 
„  ranea.  E  o  dito  Senhor  Rey  com  os  Relligiofos  mandados  pelio 
Santo  Abbade  lançou  os  fundamentos  do  Mofteiro  de  Santa  Maria 
de  Alcobaça  ,  e  o  fabrieou ,  paífandolhe  no  anno  1153.  doaçaó  das 
terras,  que  havia  votado,  e  prometido  j  cujo  theor  também  traduzi- 

do de  latim  em  Português  he  o  feguinte.  „  Em  nome  de  noífoSe- 
„  nhor  Jeíu  Chrifto  amem.  Por  ler  coufa  decente  a  cada  hum  dos 
„  fieis  fazer  participantes  os  fervos  de  Deos  dos  bens,  que  lhefaó 
„  dados  peílo  foberano  Creador  ,  porque  por  efte  meyo  o  faça  Deos 
„  participante  dos  bens  Celleftiaes  ;  Por  tanto  Eu  Dom  Aífoníb 
„  pclla  Divina  mizericordia  Rey  dos  Portuguezes  juntamente  com 
,•,  a  Raynlia  Mafalda,  minha  mulher,  e  companheira  no  Reino  fa- 
„  zemos  teíramento  ,  e  encouto  à  vos  Dom  Bernardo ,  Abbade  do 
„  Mofteiro  de  Claraval  ,  e  à  voífos  Irmãos ,  e  a  todos  voífos  fuc- 
„  ceífores  ,  que  forem  pello  tempo  adiante ,  de  huma  noífa  proprie- 
„  dade,  que  temos  entre  aquelles  dous  lugares  chamados  Leiria,  e 
„  Óbidos  debaixo  do  monte  Taicha  Commarca  de  Lisboa  agoas 
,,  vertentes  ao  mar  :  damovos  também  o  lugar  ,  que  chamaó  Alco- 
„  baça  ,  e  vos  fazemos  delle  teftamento ,  e  coutto  ,  por  remédio  de 
„  noífas  almas ,  e  de  nolfos  antcpaífados  para  que  fique  no  Mofteiro , 
,,  que  fe  fundar ,  perpetua  lembrança  noifa  :  e  dando-vos  toda  efta 
„  herdade  vos  fazemos  teftamento,  e  firme  coutto  delia  pellos  limi- 
,,  tcs  abaixo  declarados  :  primeiramente  como  fe  divide  pella  foz  de 
,,  Selir ,  e  vai  direito  pella  agoa  do  furadouro  ,  e  dahi  à  garganta  de 
,,  Olmos  pellas  ci malhas  de  Aljubarrota  ;  como  parte  com  o  Am- 
„  damo  ,  e  fere  direito  por  Melva  athe^  à  mata  de   Patayas ,  donde 

corta 

?? 
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,  torta  direito  por  entre *a  Pederneira  ,  e  Muel  athe  chegar  ao  mar 
,  o  qual   lugar  como   fica   demarcado  ,    queremos  ,    que   tenhaes  ,  e 
,  polluaes  com  fuás  entradas  ,  e  fahidas  ,  agoas  ,  e  paftos ,  e  todas  as 
,  mães  pertenças,  c  com  todas  as  terras  cultivadas,   e  por  cultivar; 
,  vinhas ,    Gazas  ,     hortas  ,  e  pumares  ,    e  com  todas  as  mães  cou- 
,  zjs  ,     que  neíte  lemite  fe  encerrarem  para  provimento   dos   mora- 
,  dores  :   e  tudo   o  que  delle  a  dentro  pertence  ao  direito    real  feja 
,  defmembrado  de  noiYo  Senhorio  ,     e  trafpaífado  ao  voíTo  ,  e  con- 
,  firmado  nelle  com  direito  perpetuo,  porque,  aíílm  como  acima  he 
,  ditto  ,  vos  fazemos  doação  ,  e  encouto  eíravel  ,  e  firme  à  honra  , 
,  e  gloria  de  Deos  ,    e  da  Bemaventurada   Virgem   Maria  de  Cíara- 
,  vai  •,  e  com  iuizo  perfeito,  e  animo  confiante  trabalhamos  por  vos 
,  meter  de  pofle  da  tal  herdade  :  com   tal  condição ,  que  fe   por  ne- 
,  gtígencia  voTa ,  e  vivendo  eu    deixares  fem   meu  confelho  defam- 
,  parado  o  lugar  fobredito  ,    o  naó  poiraes  nunca    mães    recuperar  ; 
,  e  fe  alguma  peílba  ,  o  que    naô  cremos  ,  que  poílà  acontecer,  qui- 
,  zer  annullàr ,  ou  diminuir  eíla   doação  •,  primeiramente   feja  amai* 
,  diçoado  ,  e  excommungado  pella  authoridade  de  Deos  Padre  Om- 
,  nipotente,     do  filho,  e  Efpirito  Santo,  e  do  Bemaventurado  Saó 
,  Pedro,  Príncipe  dos  Apoftolos ,  e  apartado  dos  furFragios  da  San- 
,  ta  Igreja  ,  e  pofto  no  Inferno  com  Judas  o  tredor  :   e  aliem  diíío 
,  pague   quinhentos  foldos  de  boa  moeda  :  Fez-fe  a  prefente  na  Era 
,  do  Cezar  de  1191.  (  que  he  no  anno  de  Chrifto  de  1153.)  aos  8. 
,  de  Abril  ,     eu  EIRey  Dom   Affoníb  ,   e  minha   mulher  ,  Donna 
,  Mafalda    confirmamos   com  grande  firmeza  ,    e  aííinamos  de  nofias 
,  maós  a  prezente  Carta.     Fernam    Peres  ,   Copeiro    môr  confirma  , 
,  Pêro  Peres  Alferes  môr  confirma  ,     Affonfo  Mendes  ,    regedor  de 
,  Lisboa  confirma ,    Gonçailo  de  Soufa    confirma  ,    Vafco    Sanches 
,  confirma  ,  Pedro  teílemunba  ,  Pellayo  teflemunha  ,    Gonfallo  ,    e 
,  Mendo  teftemunhas  ,   Aífonfo    Rey  de  Portugal  ,    Mafalda    Ray- 
,  nha  ,  e  molher  do  próprio  Rey ,    Alberto  Cancellario    do  próprio 
,  Senhor  Rey  anotou.     As  quaes  terras   com  fuás  rendas,    e  jurdi- 
çoens ,  na  maneira  ,  que  pello  ditto  Senhor  Rey  ,   Dom  Aífonfo  lhe 
forao  dadas ,  e  dotadas  à  dita  Ordem    de  Ciíler ,     e  o  Moíleiro  de 
Alcobaça,  e  D.    Abbades    delle  poífuiram  ,  e  lograrão  por  muitos 
annos  fem  alteração  ,    nem  contradição    alguma  ;  havendo    no    dito 
Morteiro  de  Alcobaça  ,  e  no  Coro  delle  Laufperennis  de  Monges  re- 

partidos em  certo  numero  por  decanias,  e  rezando  as  horas  canónicas , 
e  louvores  divinos  fem  intermiífaó  ;    e  por  quanto    com    o  difeurfo 

do  tempo  por  alguns  refpeitos  ,  sque  então  fe  confideraraó  com  me- 
nos atenção ,  do  que  a  matéria  pedia  ,  foraó  feparadas  do  dito  Mon- 

teiro de  Alcobaça  por  Bulias  Apoftolicas  havidas  à  inílancia   dos  Se- 
nhores Reys  meus  predcceíTores  a  maior  parte  das  fuás   rendas  ,     e 

e  jurdiçoens  crigindo-fe  em  Commenda   particullar ,    para   a    qual    os 
ditos  fenhores  Reys  nomeavaõ  as  peflbas   cccleziafticas ,  que  lhes  pa- 

recia :  e  agora  por  morte  do  Infante  de  Caílella  ,  Dom  Fernando  ef- 
tà  vaga  a  dita  Commenda  :   coníidcrando  eu  logo ,  que  Deos  noíTo 
Scniior  foi  fervido  de  me  reíHtuhir  a  Coroa  deites  meus  reinos,  que 

pellos 
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pellos  Pveys  Caftelhanos  intruzos  havia  fido  uzurpada  ,  quam  jufto , 
e  devido  he  ,  que  fe  naó  diminuaó  as  doaçoens  ,  que  os  íenhores 
Reys  Portuguezes  ,  meus  predeceífores  fízeraó  a  Deos  Senhor  noí- 
fo ,  e  às  Igrejas,  antes  fe  acerecentem ,  e  particullarmente  as  razoes, 
que  fe  offerecem  para  que  efta  das  terras  dos  Coutos  de  Alcobaça 
feita  por  o  fenhor  Rey  Dom  Affoníb  I.  à  Ordem  de  Cifter ,  e  ao 
glorio fo  Abhade  Sam  Bernardo  ,  e  ao  Mofteiro  de  Santa  Maria  de 
Alcobaça  ,  e  a  feus  Monges  fe  reftituhir  a  fua  primeira  forma  ,  e  fe 
conferve  nclla  ;  efperando  com  o  fazer  aílím  ,  que  alcatifaremos  eu, 
e  os  Reys  meus  deícendentes ,  e  fucceííbres  a  auraçaó  defta  Coroa 
conforme  a  bençam  ,  e  profecia  do  ditto  Santo  Abbade  contheuda  na 
fua  Carta  ja  referida  ,  como  fe  vio  cumprida  na  divizaó  da  Coroa 
logo  ,  que  as  terras  ,  e  rendas  dadas  à  Deos  ,  e  ao  dito  fanto  fe  di- 

vidirão do  dito  Mofteiro  de  Alcobaça  :  por  todas  eftas  couzas  ,  e  por 
agradecer ,  e  reconhecer  em  parte  a  mercê ,  da  maó  Divina ,  que  re- 

cebi na  reftituiçaó  defta  Coroa ,  concorrendo  eu  também  na  reftitui- 
çaó  das  rendas  dadas  à  Virgem  Maria  Senhora  nolfa  ,  e  ao  Bem- 
aventurado  ,  Saó  Bernardo  ,  e  ao  dito  Mofteiro  de  Alcobaça  :  de  meu 
motu  próprio  ,  certa  feiencia  ,  poder  real ,  abfoluto  hey  por  bem , 
e  me  praz  de  defiftir  ,  e  deíifto  da  feparaçaô  ,  e  divifaó  dos  rendas  , 
e  jurdiçoens  do  dito  Mofteiro  ,  que  por  Bulias  Apoftolicas  fe  haviaó 
apartado  das  outras,  que  agora  poífue  :  e  feito  em  commenda :  e  con- 

firmando ,  c  ratificando  a  doação  do  ditto  fenhor  Rey  f  Dom  Affon- 
íb I.  para  que  de  hoje  em  diante  fe  cumpra,  e  guarde  ,  e  tenha  fua 

força ,  e  vigor  ,  como  fe  a  tal  feparaçaô  fe  naó  ouvera  nunca  feito  , 
quero  ,  e  mando  ,  que  o  dito  Abbade  do  Mofteiro  de  Santa  Maria 
de  Alcobaça ,  que  hora  he  ,  e  feus  Monges  tomem  poíTe ,  das  ditas 
terras ,  fuás  rendas  ,  e  jurdiçoens,  que  pello  ditto  Senhor  Rey  Dom 
Affoníb  I.  lhe  foraó  doadas ,  e  dotadas  ;  e  as  tenhaó  ,  hajaó ,  e  pof- 
fuaó ,  e  logrem  affim  ,  e  da  maneira ,  que  lhe  pertencem  ;  e  que  as 
tinhaó ,  haviaó  ,  e  poíTuhiaô  antes  da  feparaçaô  delias ,  e  erecção  da 
Comenda :  renunciando  a  graça  concedida  aos  Reys  defte  reinos ,  na 
divifam  ,  e  aplicação  das  dittas  rendas  ,  e  jurdiçoens,  e  Comenda: 
como  fe  tal  nunca  ouvera  fido  :  E  para  mães  abundância  ,  fe  necef- 
fario  he ,  faço  nova ,  e  irrevogável  doaçaô  para  fempre  em  meu  no- 

me ,  e  de  todos  os  Reys  meus  defeendentes ,  e  fuccefTores  ,  das  ditas 
rendas  ,  e  jurdiçoens  à  Virgem  nolfa  Senhora  de  Alcobaça  ,  e  aos  D. 
Abbades ,  Monges  do  ditto  Mofteiro  ,  aííim  como  de  antes  as  ti- 

nhaó ,  e  pello  fenhor  Dom  Affoníb  I.  lhe  foraó  outorgadas  ,  e  as 
poíTuhiaô  antes  da  fepparaçaó  delias  ,  e  erecção  da  ditta  Comenda  : 
dimitindo  de  mim ,  e  de  todos  os  meus  fucceíTbres  o  direito  ,  e  au- 
çaó  de  nomear  Comendatario  *,  fem  que  em  algum  tempo  poífamos 
uzar  delle ,  nem  recclamar  ,  e  ou  revogar  efta  ditta  nova  doaçaô,  con- 

firmação da  que  pello  ditto  fenhor  Rey  Dom  Affonfo  I.  foi  feita : 
com  condição  ,  e  obrigação  ,  que  os  dittos  D:  Abbades ,  e  Monges 
do  ditto  Mofteiro  de  Alcobaça  que  hora  faô  ,  e  ao  diante  forem  te- 

rão fempre  no  Coro  delle  Laufperennis  dos  Monges  repartidos  por 
decanias  em  certo ,  e  competente  numero  ,   de  maneira   que  a  todas 

horas 
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horas  do  dia ,  e  noite  fe  rezem  fem  interpollaçaõ  ,  nem  falta  as  ho- 
ras Canónicas  ,  e  louvores  divinos  ;  como  nos  tempos  paliados  fc  fa- 
zia. E  fe  alguma  pellba ,  o  que  naó  creyo ,  que  poíTa  acontecer,  an- 

nullar  ,  ou  diminuir  cila  doação  feja  excommungado  ,  e  amaldiçoado 
pella  authoridade  de  Deos ,  Padre  ,  Filho  ,  e  Efpirito  Santo ,  e  do 
Bemaventurado  Saó  Pedro,  Príncipe  dos  Apoftolos ,  e  apartado  da 
communicaçaó  ,  e  fuffragios  da  Santa  Madre  Igreja.  E  por  firmeza 
de  tudo  ,  o  que  ditto  he ,  mandei  dar  ao  ditto  Dom  Abbade  ,  e  Mon- 

ges do  ditto  Morteiro  de  Santa  Maria  de  Alcobaça  eíta  Carta  paten- 
te por  mim  aífinada ,  e  paliada  por  minha  Chancellaria  em  virtude 

da  qual  es  hey  por  metidos  de  poíTe  das  dittas  terras,  rendas  ,  e  jur- 
diçoens :  e  mando  aos  Miniílros  ,  a  que  tocar,  e  que  per  elles  fo- 

rem requeridos ,  que  lhe  dem  delias  particullarmente  a  poífe  aclual , 
e  real  fem  duvida ,  contradição  ,  nem  embargo  algum  ;  que  aílim  he 
minha  vontade ,  e  mercê.  E  huma  Copia  defta  ditta  Carta  fe  guar- 

dara na  Torre  do  Tombo  ,  ficando  o  criginal  no  Cartório  do  ditto 
Morteiro  de  Alcobaça.  Dada  na  Cidade  de  Lisboa  aos  quatro  dias 
do  mes  de  Fevereiro  Vicente  de  Sottomayor  a  fez  anno  do  Nafci- 
mento  de  NoíTo  Senhor  JESU  Chrifto  de  mil  ,  feifeentos ,  e  quaren- 

ta ,  c  dous.  E  eu  Francifco  de  Lucena  do  Confelho  DelRey  noíTo 
Senhor ,  e  leu  Secretario  de  Eftado  a  fiz  eferever» 

ELREY. 

Tejlamento  da  Raynfa  Dona  Lttiza.  Ejlá  na  Gaveta  16  dos  T^£ 
ta  mentos  dos  Reys ,  donde  o  fiz  copiar, 

DOnna  Luiza  Raynha  de  Portugal ,   e  dos  Algarves  dáquem  ,  e  Num.    3t  5 
dálem  mar    em    Africa  fenhora  de  Guiné,   e    da  Conquifta  de     An     1555, 

Ethiopia  Arábia  Períla  ,  e  da  índia  &c.  Eftando   doente  em  cama  ,  e 
naó  fabendo  a  hora  em  que  noíTo    Senhor  fera  fervido  levarme  man- 
dey  fazer  efte  Teílamento,  e  ultima  vontade  pcllo  meu    fecretario  na 
maneira  feguinte. 

Em  primeiro  lugar  encomendo  a  minha  alma  a  Deos  noílb  Se- 
nhor que  acriou  ,  e  lhe  perto  que  pellos  merecimentos  da  morte ,  e 

paixão  de  meu  Senhor  Jefu  Chrifto  ,  e  pellos  de  íua  SantiíHma  May 
a  Virgem  Santa  Maria ,  e  do  Bemaventurado  Santo  Agoftinho  ,  e 
Santa  Thcreza  a  quem  tomo  por  efpcciaes  advogados  nefta  hora  me 
queira  perdoar  meus  peccados  fendo  elle  fervido  levarme  para  fi. 
Mando  que  meu  Corpo  fe  depofite  no  meu  efpicio  ,  e  Igreja  nova 
do  Santiflimo  Sacramento,  c  naó  podendo  hy  comodamente  fer,  fe 
fe  depozitará  na  Igreja  de  Saó  Vicente  honde  eftá  EIRey  meu  Se- 

nhor donde  depois  de  feita  a  Igreja  do  meu  Morteiro  das  defcalças 
de  Santo  Agoftinho  lerá  trazido  para  ahy  efperar  o  final  juizo.  Man- 

do ,  que  no  dia  que  me  enterrar  fe  digaõ  todas  as  milfas  das  Comu- 
nidades defta  Cidade  por  minha  alma  ,  e  fc  continuarão  por  oito 

dias  feguintes  ,  e  no  mais  fe  fará  o  que  EIRey  meu  filho  ordenar  a 
Tom.  IV.  Qí&Sg  quem 
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quem  deixo  por  meu  herdeiro,  c  Teftamenteiro  fiando  da  fua  gran- 

de piedade  o  fará  com  o  amor  que  lhe  mereço  a  elle  ,  e  ao  Infante 
deixo  a  minha  bençoa  que  he  o  mais  que  lhe  podo  deixar  ,  e  íupof- 
to  que  o  naó  pude  ver  lhe  recomendo  muito  a  meus  criados  que  me 
acompanharão ,  e  que  mande  fatisfazer  minhas  dividas  fiando  de  feu 
amor  tome  por  fua  conta  as  minhas  fundações  pois  Deos  naó  foi 
fervido  de  que  eu  as  acabaíTe,  e  ao  meu  Convento  das  Religiozas  dei- 

xo efta  quinta ,  e  Cazas  para  delias  fe  fazer  o  Convento ,  e  aos  Rel- 
ligiozos  da  Conceição  a  quinta  em  que  eftaó  ,  que  fe  compre  pello 
preço  em  que  eftava  confertada  a  compra.  Declaro  que  do  meu  dot- 
te  me  ficarão  em  Caftella  na  Caza  de  meu  fobrinho  o  fenhor  Duque 
de  Medina  Sydonia  ,  finco  mil  cruzados  de  juro  os  quaes  havendo  pa- 

zes fe  cobrarão ,  e  fe  daraõ  ,  dous  mil  cruzados  delles  às  minhas 
Relligiozas  defcalfas  ,  e  também  me  deve  a  Caza  de  Bragança  as  mi- 

nhas arras,  e  o  que  do  dote  veo  a  poder  delRey  meu  Senhor  que 
eíleja  em  gloria  ,  e  o  que  fe  achar  me  pertencia  do  dinheiro  que  o 
dito  Senhor  deixou  em  hum  cofre  por  ler  procedido  tudo  ou  a  ma- 
yor  parte  dos  rendimentos  da  Caza  de  Bragança  em  que  eu  tinha  a 
ametade.  Ao  meu  Thezoureiro  fe  levara  em  conta  tudo  o  que  mof- 
trar  defcarga  pello  meu  Secretario  por  quanto  elle  correo  com  os 
gaftos  ,  e  eu  com  minha  doença  naó  pude  dar  Decretos  rubricados 
como  athegora  fe  fazia. 

Ao  fenhor  Rey  meu  filho  deixo  muito  encomendado  aos  fidal- 
gos que  me  ferviraó ,  e  que  lhe  agradeça  muito  o  cuidado ,  e  amcr 

com  que  o  fizeraó  fazendolhe    as  mercês  que  eu  lhe  fizera  fe  vivera. 
A  Raynha  de  Inglaterra  minha  filha  deixo  a  minha  bençaõ  pois 

naó  tenho  outra  couza  neíta  hora,  e  efpero  que  fe  lembre  muito 
de  minha  alma  pois  fabe  lho  mereci  no  amor  ,  e  que  outra  ves  tor- 

no a  encomendar  ao  fenhor  Rey  meu  filho  es  defpachos  das  peti- 
ções de  meus  criados  ,  e  criadas  que  ficaô  muito  dezemparadas  ef- 

perando  que  Sua  Mageftade  o  faça  como  delle  efpero,  e  por  aqui 
houve  eítes  apontamentos  por  acabados  Xabregas  vinte  íeis  de  Feve- 

reiro de  feifeentos  feíTenta  e  féis.  E  também  encomendo  a  Dona  Iza- 
bei  de  Caftro  ,  ao  dito  fenhor  que  me  fervio  com  muito  amor  que 
lhe  faça  a  mercê  que  pede. 

RAYNHA. 

Saybaó  quantos  efte  Inflrumento  de  aprovação  virem  que  no 
anno  do  nafeimento  de  noífo  Senhor  Jefu  Chriílo  de  mil  feifeentos 
fefenta  e  íeis  ,  em  vinte  finco  dias  do  mes  de  Fevereiro  extramu- 

ros da  Cidade  de  Lisboa  nos  Paços  reaes  da  Raynha  noífa  Senhora 
Dona  Luiza  eftando  ella  ahy  prezente  doente  em  cama  em  todo 
perfeito  juizo  e  entendimento ,  e  logo  de  fuás  reaes  mãos  as  de  mim 
Taballiaó  perante  as  Teílemunhas  adiante  aílinadas ,  e  nomeadas  me 
foi  dado  a  fedulla  de  feu  Teítamento  atras  eferito  ,  e  me  refpondeo 

as  perguntas  que  lhe  fiz  que  hera  feu  ,  e  que  mandara  eferever  pel- 
lo feu  Secretario   Belchior   do   Rego  e  Andrade,    e  depois  de  lho 

haver 
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havei  efçrito  lho  lera  todo  ,  e  cila  a  fua  vontade  aííi ,  e  da  manei- 

ra que  lho  mandara  eferever  ,  e  por  afíi  fer  o  aílinara  de  leu  final , 
e  que  por  tanto  o  aprova,  e  rathefica  por  feu  bom,  e  verdadeiro 
Teítamento  cedulla  ou  codecilho  qual  em  direito  mais  firme  íeja  ,  e 
lugar  haja  ,  e  quer  que  fe  cumpra  guarde  ,  e  haja  lugar  em  juizo,  e 
fora  delle  pella  mais  abundante  via  que  ler  poífa  por  aííi  Ter  fua  ul- 

tima ,  e  deradeira  vontade ,  Teílimunhas  que  foraó  prezentes  chama- 
das por  parte  de  Sua  Mageftade ,  o  Marques  de  Marialva  o  Marques 

de  Niza  Dom  Lucas  de  Portugal  o  Bifpo  de  Targa  o  Secretario  Gaf- 
par  de  Faria  Severim  ,  e  o  ditto  Secretario  da  Raynha  noíla  Senhor 
ra ,  e  eu  Taballiaó  dou  fé  fer  a  ditta  Raynha  noíTa  Senhora  a  pró- 

pria que  nefta  aprovação  aííinou  com  as  ditas  Teftemunhas  ,  e  eu 
Luis  Corrêa  de  Almeyda,  Cavalleiro  fidalgo  da  Caza  delRey  noííò 
Senhor ,  e  Cidadão  deita  Cidade  de  Lisboa ,  e  nella  ,  e  feu  termo 
Taballiaó  publico  de  notas  pello  dito  Senhor,  que  efte  Inftrumento 
de  aprovação  fiz ,  e  aíliney  em  publico ,  e  declaro  que  hindo  para 
aílmar  pella  Raynha  noila  Senhora  efta  aprovação  por  dizer  o  naó 
podia  razer  mandou  ao  Conde  de  Santa  Cruz ,  feu  Mordomo  mor 
que  o  affinaíTe  pello  naó  poder  fazer  em  rezaó  da  doença  ,  e  eu  di- 

to Taballiaó  o  eferevi  ,  e  os  mais  abaixo  foraó  prezentes  final  pu- blico. 

AíTino  por  mandado  da  Raynha  noíTa  fenhora  pello  naó  poder 
fazer  em  rezaó  da  fraqueza  com  que  fe  acha.  pa  O  Conde  Mordomo 
mor.  t=  O  Marques  de  Marialva.  c=  Marques  Almirante.  c=  O  Conde 
de  Arcos,  g=j  Ruy  de  Moura,  fs  António  de  Mendonça.  t=  O  Bifpo 
de  Targa.  e=  Gafpar  de  Faria  Severim.  ̂ Dom  Lucas  de  Portugal.  C" 

O  Doutor  António  Lobo  de  Torneo  do  Dezembargo  delRey 
noíTo  Senhor  ,  e  feu  Dezembargador  dos  agravos  ,  Corregedor  com 
alçada  dos  feitos,  e  cauzas  Civeis  nefia  Corte,  e  Caza  da  Suplica- 

ção &c.  Faço  faber  aos  que  efta  certidão  de  abertura  virem  ,  que 
eu  fuy  chamado  ao  Paço  ahonde  na  falia  donde  fe  faz  confelho  de 
Eftado  perante  os  Confelheiros  delle  me  foi  entregue  o  Teftamento 
com  que  falleceo  a  Raynha  Dona  Luiza  noíTa  Senhora  ,  pello  Conde 
de  Caftel-milhor ,  o  qual  vinha  ferrado,  e  lecrado,  cozido  com  hum 
fio  de  retres  preto ,  eferito  em  três  laudas  de  papel ,  em  que  entra  a 
da  aprovação  o  que  naó  tinha  vicio ,  nem  borradura ,  nem  couza  que 
duvida  faça,  excepto  huma  meya  regra  borrada  por  fima  do  afinado, 
final  da  Senhora  Raynha ,  a  quarta  regra,  e  para  aííim  conftar  ,  e  pz£- 
far  na  verdade,  mandey  paíTar  a  prezente,  por  mim  aflinada  ,  e  feita 
por  Manoel  Ribeiro  de  Faria  ,  Eicrivaõ  de  meu  cargo ,  em  Lisboa 
a  vinte  oito  dias  do  mes  de  Fevereiro  ,  de  mil  feifeentos  feífenta  e  féis 

annos.  E  'teu  Manoel  Ribeiro  de  Faria  ,  a  fiz  ,  e  fobreferevi.  t=  An- 
tónio Lobo  de  Torneo.  S 

Tom.  IV.  Ggggg  ii  Papel 
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Papel  da  Kaynlia  D.  Luiza ,  quando  (juiz  deixar  o  governo  do  Kci/20. 
EJlá  na  Livraria  manu/crita  do  Duque  de  Cadaval ,  tomo  6. 

dos  Copiadores  foi.  zio.  verj]  donde  o  copiey, 

Nnm  */f  T7^^  Rigor  y  incerteza  de  mi  vida,  el  defeo  de  mi  falvacion ,  la 
•  *  °  *  lv  obligacion ,  que  me  corre  a  procuraria  la  inmenfidad  de  difícul- 

tades  que  me  eílorvan  a  coníeguir  la  voluntad  que  en  mi  íiento  , 
me  dan  motivo  para  communicar  una  batalla  ,  en  que  me  tiene  la 
confuíion  en  que  vivo ,  dezeoía  de  aliar  un  parecer  que  me  quadre  , 
defpues  de  bien  coníideradas  que  declarare  por  el  modo  íiguiente. 

Yo  vivo  una  vida  penozoíiílima  porque  fi  el  Reyno  es  monC- 
truoíidad  por  fer  con  dos  cabeças ,  yo  quiero ,  jufticia  ,  y  feguir  ra- 
zon ,  EIRey  o  no  la  conoce ,  o  no  fe  la  dexan  hazer ,  y  aíli  aunque 
yo  govierno  ,  el  haze  lo  que  quiere  ,  pues  concedo  yo  lo  que  guf- 
ta  ,  porque  es  hombre  ,  y  eílo  es  fuyo  ,  y  yo  tengo  cierto  el  rieígo 
de  perderme  el  refpeclo  íi  lo  encuentro  ;  dezeo  con  todas  veras  ha- 

zer mudança  de  mi  perfona  ,  con  que  la  falve  de  tal  horror ,  en  efte 
punto  pido  fe  aga  toda  reflexion.  Defpues  de  declarar  mis  inten- 

tos para  aconfejarme  lo  mas  conveniente  a  mi  quietud ,  ami  vida  ,  a 
mi  authoridad ,  y  a  mi  alma ,  mi  inclinacion  me  lleva  a  un  Conven- 

to ,  no  para  entrar  ,  por  monja ,  porque  las  fuerças  no  lo  poderan 
en  falida  de  finco  para  féis  anos  de  efclavitud  tan  trabajoza  :  podera- 
lo  hazer  el  tiempo  ,  pêro  en  quanto  no  lo  fueíTe  no  por  eíTo  quizicra 
trafego  de  criadas,  ,íi  no  algunas  que  me  pareciefen  a  propoíito,  y 
que  la  perlada  fea  la  que  corra  con  mi  hazienda  ,  y  ella  mi  faia  con 
cachillo  firme  por  mi  ,  mys  papeies  ,  mys  criados  y  Officiales  no  Vn- 
go  intento  de  difpedirlos ,  íi  no  detenelos  ,  pêro  coníidcrefe  que 
yo  quiero  un  grandiífimo  retiro  ,  y  fdledad  que  eíTa  es  la  cauza  , 
porque  concedo  corran  las  monjas  con  la  adminiítracion  de  la  hazien- 

da ,  y  tambien  es  eíTa  la  ocazion ,  de  no  fer  luego  Religiofa ,  no 
qnieran  por  obidiencia  obligarme,  a  algunos  alívios,  fuera  dei  eílilo 
que  llevo.  Puede  foceder  que  EIRey  quiera  efcrevirme ,  a  faber  de 
my  ,  aqui  fe  me  dica,  fin  encontrar  efta  my  opinion  que  podere  ha- 

zer ,  con  que  no  falte  a  Ia  cortezia :  my  inclinacion  me  dita  ,  que  el 
Convento  fca  de  Santa  Therefa ,  a  eito  digo  que  en  Carnide  ay  di- 
íícultad  de  D.  Maria  ,  no  porque  yo  no  viviera  donde  ella  ,  la  vida 
íín  ninguna  moleftia  que  eííb  me  diera  ,  pêro  que  me  encuentra  el 
modo  de  vida  que  apetefco  de  excluirme  de  todo  o  trato  ,  y  comu- 
nicacion  de  gente,  y  eítando  a  la  vifta,  algun  contemporizar  hade 
haver  entre  las  dos  ,  porque  ella  no  faltara  a  la  ocazion  que  es  de 
obligacion  tratarmc ,  y  faltar  yo  ala  corefpondencia  no  parece  bien  , 
y  tal  ves  fe  alguna  por  alguna  juíla  ocazion  ,  en  my  vicre  trifveza  , 
mal  femblante,  nacido  de  muy  diverfa  caufa  podra  fer,  que  entcndie- 
íe  era  con  ella  el  enfado,  y  ya  fe  ocaílona  de  aqui,  no  vivir  yo 
con  cl  defcuido  que  quizicra,  en  las  Carmelitas  de  S.  Alberto,  my 
hafe  dificultad  la  limitacion   de  Caza  3   y  parece   que  quien  fale  de 

enparc- 
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enparedada,  y  bufca  un  retiro  onde  paíTar  Io  reílantc  de  fu  vida, 
que  es  bien  que  haga  elecion  de  lugar  hancho  y  ameno ,  vifta  de  mar 
ala  qual  íby  muy  inclinada;  fi  de  Santa  Therefa  falgo,  y  a  Santo  Do- 

mingo me  acojo  como  parienta  dezemparada ,  que  es  aquien  tengo 

mucho  afec~to  ,  hallo  para  vifta  y  larguefa  de  fitio  ai  BuenfuceíTo , pêro  el  inconveniente  de  eftar  en  la  boca  de  la  barra ,  donde  havien- 
do  ocazion  de  guerra  por  mar ,  es  el  primero  Convento  que  hade  de- 
focupar ,  Lisboa  es  la  parte  donde  quifiera  afeltir  ,  por  fer  ala  que 
mas  me  he  inclinado  ,  y  donde  fe  hallan  todas  las  comodidades  , 
principalmente  Religiofos  Doctos  ,  letrados  fiervos  de  Dios  fenor , 
conquien  conmunicar ,  y  dezaogar  la  conciencia  y  confeílar  ,  fuerade 
Lisboa  ,  en  mis  tierras  no  ay  convento  a  my  propozito  :  para  hazer 
fundacion ,  no  tengo  flema ,  y  íiendo  cierta  que  he  de  hazer  dicha 
auzencia  ,  quifiera  tomar  relozucion  en  el  modo  delia ,  lo  qual  no  ha- 

de tardar  mucho  porque  me  alio  ya  falta  de  fuerças  ,  y  de  animo  , 
para  continuar  en  ello  no  he  de  pedir  confejo,  porque  me  hande  de 
dizer  que  no  me  vaya ,  e  que  no  deíempare  ,  que  es  EIRey  incapaz, 
y  quiçá  algunos  de  los  que  lo  dixeren  ,  eftaran  negociando  lo  con- 

trario. Por  eílas  mifmas  falfeJades  ,  me  puedo  temer  que  algun  dia 
me  digan  que  me  vaya  ,  y  para  hirme  mandada  ,  fera  mejor  hirmè 
antes ,  por  my  própria  voluntad  ,  lo  que  podia  detenerme  ,  era  el 
llegar  mis  hijos  a  fer  hombres  ya  lo  fon  ,  mi  hija  cafada  ya  lo  eíla. 
Si  la  Campana  ai  prez^ite  es  la  mayor  ocupacion  de  mi  cuidado  , 
tambien  es  fuceíTo  que  vá  paílando  ,  y  como  ya  confidero  los  eílor- 
vos  que  me  eran  prizion  ya  vencidos ,  y  a  los  que  pueden  venir  no 
quiero  efperar  ,  folo  trato  de  my  particular ,  fin  reparar  en  el  que 
cada  dia  me  porponen  ,  de  fer  la  aíliílencia  de  my  perfona  lo  útil  a 
la  confervacion  deite  Reyno  ,  porque  a  eíTo  digo  ,  que  fi  a  todos 
nos  ade  matar  el  traba;o  que  de  aqui  refulta ,  yo  tambien  quiero 
morir  con  todos,  pêro  fi  yo  tolo  he  de  vivir  moríendo,  porque  ellos 
vivan ,  no  loquiero  hazer ,  alia  fe  buíquen  otro  remédio  a  Dios  Se- 
fior  le  dará  >nquien  confio,  favorefea  mys  intentos  ,  eftos  ten;o 
parece  manifeftado  baíhntemente ,  y  por  falta  de  tiempo  y  fobra  de 
negócios ,  no  los  he  comunicado  por  palavra  ,  tan  enteramente  y  pa- 

ra dTe  efecro  los  he  pucfto  por  eferito  ,  para  defpues  de  bien  confi- 
derados  ,  fe  mede  la  refolucion  mas  conveniente,  y  diga  el  modo 
con  que  devo  hirme,  porque  íi  fuere  fecretamente  parefera  que 
huyo  ,  y  fe  defpedida  publica  parecera  que  cjuiero  me  lo  eftorven,  y 
no  faltara  quien  lo  haga  ,  imaginando  me  lizongea  a  un  que  poço 
monte  comigo  la  diligencia ,  todo  lo  referido  ,  y  mas  circunílancias 
que  qualquiera  bon  juizio  ,  puede  arguir  en  cada  uno  de  los  dichos 
puntos  buelvo  a  pedir  una  buena  difpozicion  ,  nacida  dei  mas  acerta- 

do confejo  ,  para  que  Dios  Sefior  permita  alumbrar  el  entendimien- 
to  que  ea  tal  matéria  ubieíe  de  votar. 

Termo 
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Termo  da  Entrega  do  Corpo  da  Raynha  D.  Luiza  ,  no  Mo/ieiro 

de  Santo  Ágojhinho  das  Religiojas  Dejcalçcs  do  mejmo  San- 

to, Tirey-o  do  Copiador  i}.  do  Duque   de  Cadaval 

pag.  257. 

Nlim.  2  7.  A  ̂ s  dezafete  dias  do  mez  de  Junho  do  anno  do  Nacimento  de 

"  '  1%.  noíTo  Senhor  Jeíus  Chrifto  de  mil  e  fetecentos  e  treze  ,  no 
An.  1713.  Mofteiro  de  Santo  Agoítinho  das  Religiofas  defcalças  da  Ordem  do 

meímo  Santo  extramuros  da  Cidade  de  Lisboa  eftando  prefente  D. 
Nuno  Alvers  Pereira  de  Mello  Duque  do  Cadaval  do  Confelho  de 
Eftado  Prezidente  do  Dezembargo  do  Paço  ,  e  Meftre  de  Campo  Ge- 

neral junto  à  Real  peflba  de  Sua  Mageftade  ,  e  a  Madre  Soror  Maria 
da  Soledade  Priorefa  do  meímo  Convento  ,  eftando  no  Comungato- 
rio  delle ,  e  logo  pelo  dito  Duque  foi  dito  à  Madre  Prioreza  que 
lhe  emtregava  hum  caixão  de  madeira  que  elle  eftava  forrado  por 
fora ,  de  veludo  negro  com  duas  fechaduras  ,  e  dentro  delle  hum  de 
chumbo ,  e  jurou  aos  Santos  Evangelhos  em  que  pos  as  mãos  que 
dentro  dos  ditos  Caixoens  eftavaò  os  oíTos  do  Corpo  da  muito  al- 

ta ,  e  muito  Poderofa  fenhora  Raynha  D.  Luiza,  que  falecera  da  vi- 
da prefente  a  27  de  Fevereiro  de  1666  cujo  corpo  fora  depoíita- 

do  por  difpoílçaó  do  feu  Teftamento  no  Convento  que  mandara  fun- 
dar de  Corpus  Chrifti  de  Marianos  Defcalços  ,  e  porque  de  prefen- 

te fe  acha  acabado  o  jazigo  que  fe  mandou  fazer  na  Igreja  das  mef* 
mas  Religiofas  Agoftinhas  defcalças  ,  adonde  a  dita  fenhora  Raynha 
defunta  ,  ordenou  pello  feu  mefmo  Teftamento  foílem  levados  os 
feus  oíTos  ,  cuja  tresladaçaó  fe  fazia  hoje  para  o  dito  jazigo  ,  que  el- 

le Duque  os  vira ,  e  reconhecera ,  abrindo  fe  os  ditos  caixoens  ,  e 
vindo-os  acompanhando  the  aquella  Igreja,  ea  Madre  Prio.efa  d.ífc, 
fe  dava  por  entregue  dos  ditos  caixoens ,  e  oíTos  da  muita  Podero- 

fa Ravnha  D  Luiza  que  eftá  em  gloria,  e  das  chaves  dos  ditos  cai- 
xoens que  o  Duque  lhe  entregou  ,  e  fe  obrigou  a  dita  Prioreza  por 

íi ,  e  fuás  fuceíToras  a  dar  fempre  conta  dos  ditos  olfos ,  de  que  eu 
Diogo  de  Mendoça  Corte  Real  do  Confelho  de  Sua  Mageftade,  e 
feu  Secretario  de  Eftado ,  fiz  dous  termos  defte  theor  ,  hum  para  en- 

viar a  Torre  do  Tombo ,  e  outro  para  ficar  na  Secretaria  de  Eftado. 
Mofteiro  de  Santo  Agoftinho  das  Religiofas  defcalças.  Dia  ut  fupra. 

Duque.  Diogo  de  Mendoça  Corte  Real. 

Sor  Maria  da  Soledade  Prioreza. 

TORRE 
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TORRE   DO   TOMBO. 

Ao  Príncipe  noffo  Senhor ,  Cargo  de  Cor  ene!  da  Nobreza.  Livro  14. 
da  Clianceílaria  de  E/Rey  D.  JoaÓ  o  IV.JbL  11.  donde  o 

copiey» 

DOm  Joaõ  ,  &c.  Faço  faber  aos  que  efta  minha  carta  patente  vi-  Num.   2  8 . 
rein  que  por  moftrar  a  nobreza,  a  eftimaçaó  que  faço  delia,  e     An     1/5*2 

o  que  efpero  obre  em  meu  fervido  na  defenfa  delia   Cidade  ,  e  do  '       * Reyno  nas  ocazioens,  que  fe  cfferecerem  ei  por  bem,  e  me  praz 
que  o  Príncipe  D.  Theodozio  ,  meu  fobre  todos  muito  amado ,  e 
prezado  filho  primogénito  feja  Coronel  de  quatro  terços  que  fe  for- 

marão logo  os  três  de  outo  companhias  cada  hum  tirado  das  Iiílas  da 
nobreza  que  o  anno  paífado  le  fízeraó  por  meu  mandado ,  e  o 
quarto  Terço  de  todas  as  Companhias  de  privilegiados  naturaes ,  e 
eftrangeiros  defta  Cidade ,  e  que  fejaõ  Tenentes  do  Príncipe ,  e  Go- 

vernadores deftes  quatro  Terços ,  o  Marques  de  Montalvão  ,  e  os 
Condes  da  Torre ,  de  Unhaó  ,  e  da  Calheta  aos  quaes  fe  paíTaraõ 
fuás  patentes.  E  por  efta  ei  por  metido  de  poíTe  ao  Príncipe  do  car- 

go de  Coronel  dos  ditos  quatro  Terços  ,  e  mando  aos  ditos  Gover- 
nadores delles  feus  Tenentes ,  aos  Sargentos  mores ,  Capitaens ,  e  mais 

ofriciaes  que  tenho  nomeados  ,  e  fe  criarem  de  novo  pêra  o  exercí- 
cio ,  e  governo  dos  ditos  Terços  cumpraõ  ,  e  guardem  fuás  ordens 

dadas  por  eferito,  e  de  palavra  com  o  refpeito,  e  obediência  com  que 
o  devem  ,  e  faó  obrigados  a  fazer ,  e  como  fe  per  mim  foraó  dadas. 
E  o  Príncipe  uzara  de  todos  os  poderes  ,  e  jurifdiçaó ,  e  alçada  , 
que  por  rezaó  do  dito  cargo  de  Coronel  lhe  tocarem  ,  e  fio  eu  delle 
que  acompanhado  da  afiftencia ,  e  Confelho  de  taó  prudentes ,  e 
leaes  Tenentes,  comprira  tam  inteiramente  com  as  obrigaçoens  delle, 
que  em  taõ  tenrra  idade  moítre  neíle  exercício  o  valor  ,  e  cuidado 
com  que  em  todos  os  tempos  efpero  fe  empregara  na  defenfa  deftes 
Reynos,  e  VaíTalIos  delles.  E  por  firmeza  de  que  dito  mandei  paf- 
farefta  patente  por  mim  afinada,  e  aíelada  com  o  fello  grande  das 
minhas  armas.  Dada  na  Cidade  de  Lisboa  ao  primeiro  dia  do  mes  de 
Março  de  1642  annos.  Eu  António  Pereira. 

ELREY. 

Carta 
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CartadeEIReyD.  JoaÕ  o  IV.  em  que  faz  Vrincipe    do  Brazil , 
e  Duque  de  Bragança,  e  jenhor  dos  mais  ejlados  dejla  Ca- 

za  aos  immediatos  Juccejjores  â  Coroa  ,     velo  que  no- 
meou tudo  no   Príncipe  D.  Theodo/iofeu  fitho.  Liv. 

ij.da  Chancellaria  do  dito  Rey  foi,  $}?.  don- 
de a  copiey. 

Num    iq    Pl|Omjoaó,  ̂ c*   ̂ a<*°  ̂ er  aos  cíue  e^a  min^a  carta  vírem  que 
"•  3~J?  tendo  refpeito  ao  que  o  Eftado  Ecclefiaftico  me  pedio  no  ca- 

An.  1645.  pitulo  quinto  das  porpoftas  que  me  ofreceo  nas  Cortes  que  celebrei 
nefta  Cidade ,  o  anno  de  ieifcentos  e  quarenta  e  hum  ,  íòbre  a  con- 
fervaçaó  da  Real  Caza  de  Bragança  a  que  por  entaó  refpondi  ficava 
vendo  o  que  feria  mais  conveniente  fazer  nefta  matéria  ,  confideran- 
do  a  idade  em  que  fe  acha  o  Príncipe  meu  fobre  todos  muito  amado , 
e  prezado  filho ,  e  que  os  Reys  meus  predeceíTores  naó  diftinaraó 
património  particular  pêra  feus  primogénitos  ,  como  coftuma  haver 
nos  outros  Reynos ,  defejando  confervar  o  nome,  e  memoria  daquei- 
Ja  Caza  ,  afíi  por  lua  fundação,  e  grandes  calidades  como  por  ferem 
filhos  feus  ,  os  mayores  Príncipes  da  Chriftandade.  E  à  haver  Deos 
efcolhido  pêra  confervar  nella  a  fuceífaó  ,  e  remédio  deites  Reynos 
em  fuás  mayores  calamidades  ,  e  fe  naó  achar  no  tempo  com  cabedal 
para  poder  fazer  património  aos  Príncipes  fucceíTores  defta  Coroa  , 
ei  por  bem  de  declarar  ao  Príncipe  meu  filho ,  e  aos  mais  primogé- 

nitos dos  Reys  meus  fucceíTores ,  Duques  de  Bragança,  e  de  lhe  con- 
ceder como  por  eira  confedo  todas  as  terras ,  jurifdiçoens  ,  e  rendas, 

e  datas  que  pertenciaõ  aos  Duques  da  dita  Caza,  aífi,  e  da  maneira, 
e  polia  forma ,  e  theor  das  Doaçoens,  perque  eu  as  polTuia  ao  tem- 

po que  fuy  reítituido  a  Coroa  deftes  Reynos ,  e  milhor  fe  m  lhor 
puder  fer  ,  pêra  com  iflb  fuftentarem  as  defpezas  de  feu  Eftado ,  e 
Caza ,  com  a  defeencia  que  convém  ,  e  porque  com  efta  declaração 
fatisfaço,  divida  de  juíriça  pois  comforme  a  ella  eraó  ligitimos  fucef- 
fores  ,  da  dita  Caza  o  Príncipe  ,  e  os  mais  que  o  forem  pelío  tempo 
em  diante  ,  e  he  razaó ,  que  elles  exprimentem  também  efFeitos  de 
minha  grandeza  ,  e  liberalidade,  e  tenhaó  titulo,  e  dignidade  muito 
conforme  a  príncipes  que  haõ  de  foceder  em  huma  Monarchia  taõ  di- 

latada ,  a  que  faõ  fojeitos  tantos  Reinos,  e  naçoens,  e  reconhecem 
vafalajem  tantos  Reys ,  e  Príncipes ,  declaro  ao  dito  meu  Filho ,  e 
aos  mais  Primogénitos  deita  Coroa  Príncipes  do  Brazil  pêra  o  poluí- 

rem em  titulo  fomente ,  e  fe  chamarem  daqui  em  diante  Príncipes 
do  Brazil  ,  e  Duques  de  Bragança.  E  aflim  o  dito  meu  filho  como 
feus  fucceílbres,  governarão  o  dito  Eftado  logo  que  fe  lhes  nomear 
Caza ,  e  antes  de  a  terem  ,  e  em  quonto  faltar  Príncipe ,  a  gover- 

narão os  Reys  com  divifaó  porem  de  Miuiftros  alTi  da  maneira  que 

hora  fc  governa,  ou  na  que  aos  Reys  íhlvando  a  divifaó  parecer  mi- 
lhor ,  e  por  firmeza  do   que  dito  he  ,    de   meu  moto    propio  certa 

feientia 
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fciencia  poder  Real ,  e  abíbluto  mandei  dar  eira  minha  Carta  paten- 

te por  mi  afinada  paíTada  por  minha  Chanccllaria,  cellada  com  o 
cello  pendente  de  minhas  armas ,  que  quero  que  fe  cumpra  ,  e  guar- 

de ,  fem  embargo  de  quaefquer  Leys,  Òrdenaçoens,  Regimentos  Ca- 
pítulos de  Cortes  ,  geraes  cu  efpeciaes  ,  ou  qualquer  outra  couzaque 

aja  em  contrario ,  porque  pêra  efte  effeito  as  ci  derogadas  como  fe 
delias  fizera  particular,  e  expreflà  mençaõ  ,  em  virtude  defta  Carta, 
fe  paliarão  todos  os  defpachos  que  pêra  leu  milhor  efeito  fe  pedirem. 
Dada  na  Cidade  de  Lisboa  aos  vinte  e  lete  dias  do  mes  de  Outubro 
Pantaleaõ  Figueira  a  fez  armo  do  nacimento  de  noíTo  Senhor  Jefus 
Chrifto  de  mil  e  feifeentos  e  quarenta  e  finco  Pedro  Vieyra  da  Sil- 

va a  fez  eferever. 
ELREY. 

Carta  que  ElRey  D.  JoaÕ  ejereveo  ao  Príncipe  D.  Theodofio  Jò- 
bre  mandar  as  Armas  cie  Alentejo,  Efiá  no  Livro  do  anuo 

íCji.  da  Secretijia  de  EJlado, 

~\/f  Uito  Honrado,  e  prezado  Filho.    Eu   ElRey  vos  envio  mui-Num.    20. 
JjvJ  faudar  como  aquelle  que   fobre   todos  muito    amo,    e  prezo,  *a 
logo  que  foube  eres  partido  a  elTas  Fronteiras,  ordenei  a  D.  Joaõ  ̂ n*  *"j1, 
da  Cofta  ,  a  cuja  conta  eílava  o  governo  das  Armas  da  Provinda  obe- 
defe ,  e  executafe  vofias  ordens  ,  afim  e  da  maneira  que  o  devia  fa- 

zer as  minhas.  Encomendovos  muito  tomeis  o  trabalho  de  querer  go- 
vernar as  Armas  delia  Província  em  quanto  a  vizitardes  obrando  nel- 

la  tudo  o  que  vos  parecer ,  fem  excepção  de  cazo  ,  ou  de  negocio 
algum  ,  e  eípero  me  deis  conta  do  que  vos  parecer  capaz  de  o  fa- 

zerdes. Pelía  memoria  inclufa  entendereis  as  peíTòas ,  e  a  forma  com 
que  por  hora  vos  deveis  fervir  ,  para  a  defpeza  defta  gente ,  e  para 
as  ocaíioens  que  fe  podem  ofrecer  na  guerra  vos  mando  prover  a 
quantidade  do  dinheiro  que  entendereis  por  outra  memoria  que  fe 
vos  remetera.  Eípero  novas  vofias  com  o  cuidado ,  e  dezejo  de  faber 
como  pafiaftes.  Muito  Honrado  ,  e  prezado  filho  noílb  Senhor  vos 
haja  em  fua  fanta  guarda.    E  feri  ta    em  Lisboa  a  2  de  Novembro  de 
1651 

REY. 

Carta  de/Rey  D.  JoaÕ  o  IV .  para  o  Príncipe  D.  Theodofw  e fiando 
em  lAlemteio.  E/hí  no  Livro  do  anno  de  1651  na  Secretaria 

de  EJlado. 

MUito  Honrado,  e  prezado   Filho.     Eu  ElRey  vos  envio  mui- Num.    2  I. 
to  faudar  como  aquelle  que  fobre  todos  muito  amo,  c  prezo,     a  • 

Hontem  recebi  hua  carta  vo.Ta  ja  feita  em  Elvas  com  data  de  féis  do  / 
corrente,  c  tive  muito  particular  contentamento  de  entender  o  bom 
fueceflo  com  que  fizeir.es  a  jornada,  e  fabef  que  fó  o  hirdes  afeílir  a 

Tom.  IV.  Hhlihh  meu 
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meu  ferviíTo  ,  vos  fizera  largar  minha  companhia,  nos  alivia  aqui  as 
faudades  com  que  nos  deixaftes  ,  mas  ainda  afim  tem  neceílidade  de 
cartas  voíTas  que  vos  encomendo  continueis  em  todas  as  ocaíioens  que 
fe  ofrecerem.  Aqui  tinha  mandado  refponder  ao  Conde  de  S.  Louren- 

ço o  mefmo  que  me  advertis,  e  me  parecera  conviniente  que  lhe  ref- 
pondais  naquella  conformidade.  Pareceme  bem  pella  mefma  rezaó  que 
apontaes ,  que  na  Caza  mais  interior  (  que  entendo  pella  que  eíliver 
mais  junto  a  em  que  dormirdes )  tenhaõ  entrada  os  Gentishomens  da 
voíla  Camará  ,  os  Titulos ,  os  Meftres  de  Campo  Generaes ,  e  os  Ge- 
neraes  da  Artelharia  ,  e  Cav aliaria,  e  deitas  para  fora  Fidalgos  Capitaens 
de  Infantaria  ,  e  os  mais  poftos  de  guerra  daqui  para  íima.  Pella  Copia 
do  defpacho  que  mandei  por  em  hua  confulta  do  Confelho  de  Guerra, 
e  fera  em  companhia  defta  Carta  ,  entendereis  como  podeis  perdocr 
os  crimes  que  vos  parecer ,  fendo  de  peflbas  que  eítaõ  fervindo  nef- 
fa  Fronteira  ,  ou  prezos  nella  ,  advertindo  ,  que  as  vezes  fe  facili- 
taõ  cazos  mui  feos ,  e  também  podereis  mandar  conhecer  ,  fentencear 
os  cazos  que  quizerdes  ,  e  os  que  entenderdes  pedem  Miniftro  de 
mayores  letras  ,  que  os  que  ahi  afiliem  podereis  mandar  remeter  ao 
Confelho  de  Guerra.  Nao  convém  uzardes  da  letra  de  Manoel  da  Ga- 

ma porque  a  quiz  defcontar  nas  mezadas  do  Exercito  ,  e  eu  defejo 
fe  vos  provejaó  fem  diminuição  :  dentro  de  dous  dias  acabarão  de  par- 

tir quarenta  mil  cruzados  com  titulo  de  fobrefelente  para  os  defpen- 
deres  extraordinariamente,  e  terei  por  conviniente  que  a  mercê  que 
fizerdes  aos  foldados  feja  íempre  por  conta  de  fuás  pagas  ,  ou  fuclu- 
ras  ,  ou  pello  menos  atrazadas.  Também  podereis  difpor  do  dinheiro 
que  ahi  achareis,  para  o  gaílo  da  voifa  peífoa  levou  algum  Antcnío 
Cavide ,  e  fe  vos  hira  provendo.  No  mefmo  dia  que  entrares  neífa 
Cidade,  começou  a  entrar  pella  barra  a  Frota  do  Rio  de  Janeiro  ,  e 
hoje  acabarão  de  entrar  os  navios  com  que  partio  :  pellas  carrcí  a- 
çoens  trazem  dez  mil  caixas  de  aTucar,  nao  trazem  nova  de  coníuc- 
raçaó  ,  mais  que  o  falecimento  do  Capitão  mor  daquclla  Praça  Sal- 

vador de  Brito  Pereira.  De  Roma  houve  aqui  cartas  ,  avizafe  que 
continua  a  doença  de  lua  Santidade ,  e  que  nomeou  por  fueceífor  do 
pofto  do  Cardeal  Panciola  ,  ao  Cardeal  Efpada,  mas  que  elle  por  ter 
o  pofto  por  de  pouca  duração  pella  doença  de  fua  Santidade  fenaó 
quizera  mudar  para  o  Paço.  Em  Aveyro  entrarão  Sábado  paliado  fin- 

co navios  Inglezes  ,  no  Porto  quatro,  e  aqui  entraõ  cada  dia  ,  dizem 
que  (cwcio  íabe  onde  efta  EIRev.  Anteontem  fiz  mercê  a  D.  Pedro 
de  I. ancaft.ro  Arcebifpo  eleito  de  Braga  do  pofto  de  Prefidcnte  do 
Dezembargo  do  Paço  três  annos  mais  ,  elle  ,  e  as  mais  peftbas  no- 

meadas nos  Bifpados  do  Rcyno  tem  mandado  expedir  bulias  dos  go- 
vernos delles,  na  forma  que  aqui  entendeftes.  Muito  Honrado,  e  pre- 

zado Filho  noTo  Senhor  haja  voífa  peffoa  em  fua  íanta  guarda  elcri- 
ta  em  Lisboa  39  de  Novembro  de  1651 

REY. 

Carta 
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Carta  que  E!R  ey  D.  João  o  IV.  efcrcveo  de  mao  própria  ao  Príncipe 

D,  Theodofw  feu  filho  ,  quando  foy  a  Elvas  f em  Jua  licença* 
Eflá  na  Livraria  m.  J.  do  Duque  de  Cadaval,  donde  a 

copiey,  tom.  11  dos  Copiadores pag.  30. 

Filho  athe  agora  me  naó  deu  lugar   o  fentimento  de   vos  poder  Num.    3  *• 
efcrever  fobre  a  refoluçaó  que  tomaftes  em  vos  partir  para  eíía     »        i6çi 

fronteira  ,  agora  o  faço  dizendovos  o  que  vos  convém.  Os  filhos  nun-  '       ' 
ca  erraó  fazendo  a  vontade  a  feus  pays  ,  porque  como  faó  filhos ,  e 
fubditos  devem  obedecer  inda  nas  couzas  em  que  os  Pays  naó  tive- 

rem tanta  rezaó  como  elles.  E  vos  tereis  ja  ouvido  daquelle  Reli- 
giozo ,  a  quem  o  feu  fuperior  mandou  regar  hum  paó  feco  ,  o  qual 
continuou  com  tanto  cuidado,  e  obidiencia  em  o  fazer  (fendo  cou- 
fa  taó  fora  de  rezaõ)  que  permetio  Deos  que  o  paó  feco  floreceífe. 
Se  convinha  a  vofla  hida  rezaó  era  que  a  executafeis  fabendo-o  eu , 
mas  fe  cila  naó  convinha  naõ  era  rezaó  ,  polia  em  execução.  Poderá 
fer  conveniente  entenderfe  hieis  as  minhas  efcondidas  por  efcuzar  al- 

guns gaftos ,  mas  devia  eftar  pervenido  tudo  primeiro  o  que  fe  ha- 
via de  fazer ,  e  faber  fe  tínhamos  cabedal  baftante  para  iífo.  O  E- 

vangelho  em  cazo  fimilhante  diz  que  veja  primeiro  quem  houver  de 
fahir  ao  emcomtro  a  feu  inimigo  fe  tem  com  que  o  poder  fazer , 
&c.  a  ida  poderia  fer  conveniente  fazerfe  em  outro  tempo ,  mas  no 
de  agora  tem  inconvenientes  mil  ,  porqne  no  inverno  naó  fe  faz  na- 

da ,  nas  partes  onde  he  mayor  a  guerra.  Eftar  encerrado  em  Elvas 
naó  he  bem,  virem  es  Caftelhanos  levar  os  gados  à  voífa  vifta  peor , 
porque  fe  huma  vez  lhes  tirarem  as  prezas  ,  outras  levarão  elles  os 
prezos  como  agora  fizeraó,  fe  entrarem  com  mayor  poder,  que  o 
que  tendes ,  e  lhe  mandares  fahir  he  arifeado  ,  e  f e  o  naó  fizeres  dif- 
credito  ,  elles  athe  agora  bem  vedes ,  que  com  a  voíla  chegada  naó 
fe  alterarão  eftando  vos  taó  perto ,  porque  lhe  naó  da  cuidado  hum 
homem  mais  na  fronteira,  mas  eftando  vos  como  convinha  entaó  po- 

derão temer  :  o  que  podereis  ahi  aprender  he  pouco  ,  porque  naó 
tendes  exercito  em  que  o  fazer  ,  e  os  que  o  fazem  faó  os  que  andaó 
nas  oeafioens  óâs  entradas ,  e  pilhagens  que  as  mais  para  vos  naó  as 
pode  haver,  nem  convém  a  nos  dar  baralhas,  mas  defendemos.  O 
Povo  gabou  a  voíla  refoluçaó  ,  mas  naó  quer  dar  mais  dinheiro ,  dei- 

tes os  m  fis  entendidos  o  contrario  fentem  ,  e  naó  aprovaó  a  jornada 
porque  topaó  os  inconvinientes  mas  ifto  em  fegredo  :  os  mayores  cm 
publico  vos  defendem  friamente  ,  porque  naó  tem  rezoens  com  que 
o  poderem  fazer,  e  eu  também  fou  hum  delles :  quando  cuidarão  que 
hieis  com  ordem  minha,  vos  quizeraó  feguir  todos,  depois  lhes  pa- 
receo  fer  o  contrario  todos  foraô  mais  a  tento.  Os  que  eftaó  com- 
vofco  gaftaó  agora  o  que  depois  quando  vier  a  ocaíiaó  naó  haó  de 
ter.  O  dinheiro  que  fe  vos  mandou  por  via  dos  três  Eftados  adian- 
toufe  mas  naó  creceo.  O  que  António  Cavide  levou  be  taó  pouco 
como  vos  fabeis.  Dalo  o  Confelho  da  fazenda  naó  he  poífivel ,  a  ren- 

Toai.  IV.  Hhhhh  ii  da 
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da  da  Caza  de  Bragança  fe  gafta  rneíTa  fronteira  ,  fe  defte  fe  fizer  o 
volfo  gafto  fe  hade  tirar  aos  foldados  ,  vindo  o  tempo  adiante  ,  po- 

dem os  Caílelhanos  ter  mais  poder ,  e  deitar  hum  cordão  a  eíTa  Pra- 
ça ,  e  obrigamos  a  que  os  vamos  deitar  delle ,  e  nifto  gaitar  o  q  ue 

hade  fervir  para  a  defenfa,  vos  naó  podeis  fazer  couza  que  obrigue 
a  Caftella  por  efta  cauza  fazer  pazes  comnofco,  porque  quando  mui- 

to os  apertemos  fará  pazes  com  os  outros  de  quem  tem  menos  re- 
zaó  de  agravo ,  inda  que  feja  com  partidos  infames  para  nos  vir  fa- 

zer guerra ,  porque  delles  naó  pode  ter  mayor  queixa  que  faze- 
remlha  ,  e  de  mim  tem  a  de  lhe  tirar  das  mãos  efte  Reyno,  fer  cau- 

za de  fe  fuftentar  Catalunha  ,  e  França  fazerlhe  fazer  pazes  vergo- 
nhozas ,  com  os  Holandezes  deftruilhe  Caftella  ,  e  o  mais  que  difto 
fe  fegue ,  e  naó  he  de  crer  delRey  de  Caftella  queira  comigo  ter 
concerto ,  porque  para  ifto  fer  fera  forçofo  chegar  a  taó  grande  mi- 
zeria  que  naó  tenha  outro  remédio  fenaó  eííe  ,  na  qual  os  naó  pode- 

mos nos  por ,  e  naó  fera  afim  fe  EIRey  de  Caftella  morrefe ,  porque 
entaó  o  que  fizer  pazes  comigo  naó  he  o  melmo  a  quem  eu  ofendi, 
porque  ainda  que  o  agravo  também  o  fizefe  ao  Reyno  eu  fui  o  que 
o  fuftentei,  e  efte  fenaó  pode  acabar  fenaó  com  o  Reyno ,  e  por  if- 

to he  bem  ,  ja  que  naó  podemos  acabar  ou  obrigar  a  fazer  a  paz , 
bom  he  meter  tempo  em  meyo ,  fe  aíTi  nos  concervamos  ,  para  que 
ferve  chamallos,  que  nos  venhaó  fazer  guerra  ,  o  bem  difto  ja  fevè, 
naó  fe  pode  agora  tirar ,  pois  o  mal  porque  fe  ha  de  adiantar  fe  to- 

dos fogem  delíe.  Muitos  perigos  evitou  a  tardança  ,  e  muitos  males 
adiantou  a  preíTa.  A  noticia  que  Tota-Villa ,  que  governa  as  ar- 

mas de  Badajos ,  e  os  mais  cabos  fe  viftiraó  de  galla ,  fazendo  fefta 
a  voíTa  chegada,  pareceme  foraó  muito  avizados,  fe  aífim  o  fizeraó  , 
porque  melhorarão  muito  em  vos  ter  por  competidor,  mas  naó  vos 
em  o  ter  a  elle.  Os  foldados  feftejaó  agora  (  e  com  rezaõ)  a  voífa 
chegada  ,  porque  como  tem  neceffidades  ,  cuidaó  que  foíles  a  livra- 
los  delias ,  fe  eu  pudera  fem  ifTo  folgara  muito  de  o  fazer  ,  e  a:nda 
que  de  prefente  fe  lhes  fatisfaça  com  o  dinheiro  que  vos  mandei  al- 

guma pequena  parte  delias ,  muito  mais  fe  defconíblaraó  vendoos  ao 
diante  tornallas  a  padecer,  e  fera  mayor  o  damno  do  que  agora  he  o 
proveito.  Alem  difto  fe  neíTa  fronteira  em  que  eftais  fe  pagaíle  mui- 

to bem,  c  naó  faltafe  nada  nella ,  ou  os  das  outras  todos  fe  veriaó 
para  eíia  ,  ou  fogiriaó  os  foldados  delias ,  vendo  que  huns  eraó  tra- 

tados como  amigos,  e  outros  como  inimigos  ,  fendo  forçado  afefíir  a 
todos  igoalmente,  porque  todos  juntamente  nos  defendem.  O  remé- 

dio que  eu  tinha  para  deradeiro ,  era  o  que  vos  agora  nzaftes,  e 
bem  deveis  faber  qne  EIRey  de  Caftella  eftes  annos ,  quando  foy  a 
Catalunha  por  fe  mover  deferentes  vezes  vieraó  muitos  em  o  naó 
acompanharem  ,  devia  fer  por  naó  poderem  ♦  e  mais  naó  hindo  fora 
de  tempo,  ifto  que  vos  digo  faó  rezoens  que  fe  vem  com  o  olho,e 
ie  apalpão  com  a  maó  ,  c  eítas  faó  mais  certas,  que  as  que  imagina 
o  entendimento,  que  efta  diferença  vai  do  pratico,  ao  cxpeculativo, 
o  que  a  vos,  c  amim  convém  he  ,  que  vifiteis  alguns  lugares  delia 
fronteira   os   quaes  poderão    ler  Campo  mayor  ,   Caílello  de  Vide  , 

Aronches 
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Aronches  ,  ou  Portalegre,  e  vir  recolhendo  por  Évora,  e  Villa  Vi- 
çoza ,  e  com  ifto  virmeis  informar  do  que  tendes  achado ,  para  com- 
vofco  tratar  de  lhe  dar  remédio,  e  pode  íer  que  vindo  vos  da  fron- 

teira pello  officio  de  foldado ,  faibais  pedir  melhor  dinheiro  que  eu , 
e  dê  o  Reyno  o  que  falta  para  a  fua  defenfa,  e  fe  afim  o  fizer  , 
grande  utilidade  fica  tirada  da  vofTa  jornada ,  ou  conhecereis  que  a 
falta  he  de  quem  naó  dà  ,  mas  de  quem  pede,  fapientis  eíl  mutare 

coníilium.  Deos  "vos  guarde.  Lisboa  26  de  Novembro  de  1651  s 
voíTo  Pay  que  muito  vos  quer.  E& 

REY. 

Carta  da  Kaynha  para  o  Príncipe  D.  Theodo/io  feu  filho ,  da  lua 

própria  mao.  Vi  a  na  Livraria  m.  /.  do  Duque  de  Cadaval 
tom.  ij.  dos  Copiadores  pag.  321. 

NO  fê  refponder    a  tu  carta,  amarte   folo  fe ,    y  fentir   Ia  falta  Num.    Z  Z. 
que  me  hafes ,  y  entender,  que  en  ti  todo  fon  aciertos   y  que      *  Az 

no  lo  fueron  le  pondre  ílempre  gran  duda  ,  dixeratalo  ,  y  lo  defen-  n*  ' 
diera  en  toda  parte  ,  que  efto  es  mi  natural  para  con  todos  ,  quan- 

to mas  para  ti ,  que  eres  todo  mi  amor  y  único  bien  ,  tu  no  lo  ig- 
noras de  que  yo  eítoy  muy  prezumida  de  que  te  feftejaron  los  veci- 

nos ,  y  mucho  mas  íi  mi  Ji  eras  tanto  gufto  como  fera  pêra  my  ref- 
ponderme  acerca  de  aquello  ,  que  te  quiero  enviar ,  y  tambien  de 
que  quieres  que  feya  la  guarnicion  dei  capote,  y  a  Dios  que  te  guar- 

de que  ya  fabes  es  todo  my  efrudio  y  no  cançarte ,  y  aíi  hede  fer 
muy  breve  íiempre  perdoname  los  garabatos ,  que  ni  el  fentimiento 
da  lugar  ni  un  dedo  que  tengo  muy  laftimado.  Tus  hermanos  mil  re- 

cados ,  y  Catalina  dize  te  acuerdes  de  refponderla.  Lisboa  11.  de 
Noviembre. 

Tu  Madre  que  mas  que  a  fy 

te  quiere 

REYNA. 

Patente  de  General  das  firmas  dejles  Keynos  ao  Príncipe  D.  Theodo* 

dofio.  Eãâ  no  Livro  1.  da  Contadoria  Gerai  de  Guerra  pag. 
87.  dos  Decretos,  Alvarás ,  OV.  do  anno  1652. 

DOm  João  por  graça  de  Deos  Rey   de  Portugal  ,   e  dos  Algar-  Num.    Z  4. 
ves  ,  dàquem,  e  dalém  mar  em   Africa  fenhor  de  Guine,  e  da      »  s- 

Comquiíta,  navegação,  comercio  de  Ethiopia    Arábia  Percia  ,    e  da        n*    l())2- 
índia,  &c.  Faço  laber  aos  que  cila  virem,  que  confiderando    o  gran- 

de cuidado  que  pede  a  confervaçaõ  deite  Reyno  ,  e  VaíTallos  ,  e  que 
o  Princepe  Dom  TheoJofío   meu    fobre  todos   muito  amado  ,  e  pre- zado 
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zado  filho  fe  acha  ja  em  idade  de  lhe  poder  emcarregar  parte  do  tra- 

balho do  governo  da  guerra,  afim  pellas  partes  que  em  fua  peíToa 
comeorrem ,  como  pello  cuidado ,  e  aplicação  que  moftra ,  ao  exer- 

cício militar,  e  porque  EIRey  de  Caftella,  fe  vay  dezoeupando  das 
guerras,  que  athegora  o  devertiaó,  e  fe  acha  em  eftado  por  falta  def- 
tas  diverçoens  que  crefera  muito  o  poder  contra  eíte  Reyno  ,  e  con- 
fiderando  que  he  forfado  acudir  igualmente  a  guerra  do  Reyno ,  e 
a  das  Comquiftas ,  e  fer  necelTario  repartir  efta  ocupação  para  que 
com  grande  deligencia  ,  e  cuidado  milhor  fe  poder  executar  o  que 
convém.  Hey  por  bem  de  emcarregar  a  guerra  do  Reyno  contra  Caf- 

tella ao  Princepe  meu  muito  prezado  ,  e  amado  filho ,  para  que  com 
toda  a  brevidade  poíTa  prevenir  os  cabedaes  neceíTarios  para  a  guer- 

ra ,  por  todas  as  vias  que  melhor  lhe  parecer ,  para  a  defençaó  do 
Reyno,  pella  qual  cauza  ,  nomeo  ,  e  conftetuo  ao  Princepe  meu  fi- 

lho ,  por  Governador  geral  de  toda  as  minhas  armas  nefte  Reyno 
contra  as  de  Caftella  para  diípor  a  guerra  delias  na  forma  que  lhe 
parecer  mais  conviniente  a  meu  ferviço  ,  e  bem  do  Reyno ,  com  a 
mefma  jurifdiçaô ,  e  faculdades,  que  me  competem  nomeando  os  ca- 

bos ,  mandanoo-lhe  dar  Patentes  em  feu  nome  ,  privando-os  ,  e  de- 
minuindoos,  e  acrefentando-os ,  da  maneira  que  eu  o  poíTa  fazer  , 
pe!!o  que  mando  ao  Confelho  de  Guerra  ,  Junta  dos  três  Eftados  , 
Contadoria  Geral  ,  Governadores  das  Armas  ,  e  todos  os  mais  Offi- 
ciaes  ,  afim  de  Guerra  como  da  Fazenda  ,  com  que  o  Reyno  contri- 
bue  para  ella  que  daqui  em  diante  lhe  dirijaó  fuás  confultas ,  e  ne- 

gócios da  maneira  que  athegora  o  faziaó  comigo ,  e  as  mais  peíToas , 
e  Vaílàlos  meus,  de  qualquer  calidade ,  condição,  e  preminencia  que 
fria  lhe  obedeçaó  nas  matérias  de  Guerra  ,  e  Fazenda  delia ,  e  guar- 

dem fuás  Ordens  inteiramente  como  nefta  feconthem,  para  o  que  lhe 
afiílo  em  tudo  ,  com  o  Real  poder,  e  autoridade  neceifaria  fem  le- 
mitaçaó  alguma  ,  e  deita  Patente  pella  preminencia  delia  fenaó  to- 

mara rezaó  em  algum  Livro  ,  mas  ío  em  vertude  das  cartas  ,  e  De- 
creto ,  que  mando  elerever  aos  Tribunaes ,  Governadores  das  Armas, 

e  Camarás  principaes  do  Reyno,  fera  a  todos  notório ,  para  que  afim 
o  cumpraó ,  e  guardem  pello  que  a  cada  hum  tocar,  e  por  firmeza  de 
tudo  o  que  dito  he  lhe  mandey  dar  eíta  por  mi  afinada.  Panteliaó  Fi- 

gueira a  fez  em  Lisboa  a  vinte  e  finco  de  Janeiro  anno  do  Nafcimen- 
to  de  noífo  Senhor  Jefus  Chriílo  de  mil  e  feifeentos  e  íincoenta  e 
dous  Pedro  Vicyra  da  Sylva  a  fiz  eferever. 

Parece- 
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Pareceres  do  Príncipe  D.  Theodofw  tirados  dos  originaes  ejcritos 
da  fua  propia  maò  que  /e  confervao  na  Livraria  do  Conde  da 

Ericeira  D.  Francifco  Xavier  de  Menezes  ,  donde  os  copiey. 

EXHORT  ATIO 

Al  SereniJJítnum  PortugallÍ£  Regem ,   ejujque  à  Se  cr  et  is  Confeliarios 
de  noTi  deferendis  Prbicipibus  Ru  perto ,    &*  Mauritio  pro  caufa 

Regis  magna  Britamos ,  nec  admittendo  Parlamentariorum  in 
eos  hoflili  ingrejjii. 

SUperfluam  quifque  prudentum ,  prudenti  Regi ,  fímilibufque  Mi-  Num.    3  Ç' 
niftris  hanc  in  patenti  negoti:>  judicaíTe    hortationem  ,    exiítimo. 

Urinam  fupervacanea  eílet !  Sed  eò  crevit  Machiavellifmus ,  ut  hujus 

tantúm  aíTecla:  prudentes  reputcntur  •,  atqui  veniamus  ad  rem.  Pullu- 
labat  olim  Anglicum  Sceptrum  fub  Carolo  I.    digniífirno  magnre   Bri- 
tamise  Rege ,  cum  variis  è  canis  relligionis  avitas ,  juíleque  imitan- 
di    regiminis ,    fufurrat    inepta    Parlamentariorum    difcordia ;   derníim 
poít  diverlbs  ancipiteíque  rerum  eventus  ,    legitimus  Rex   capitur  a 
rebellantibus  fubditis  ,  &  i:iitio    tranfgreífi    anni  ,   horribili    infania , 
dementato  furore ,  viperina  rabie  ,  mirando  fucceííu ,   inexpeclata  im~ 
manitate,  Lon.lini  theatro   publico   quodam    Farface  ,   &  Cromuelle 
i  npellentibus  (  pncdirum  ,  inauditumquc  facinusl)   magnae  Britanniae 
R:x   capite  próprio,  improborum  parricidarum  paenas,  &  mérito  luit 
niT»  id  tanti  Regis  deSitum ,  ut  pro  fubditis  pleólatur  morte ;  aft  vse 
parricidis  facrilegis  !    His  imitia   omnes  totius  orbis   Principes   Caro- 
lum  II.  Iegitimum  agnovei*unt  Regem  in  Anglica  Corona    fucceiTu- 
ni  n  ;  cujus  miTus  cognominatus  Lifa  in  Luíitanicam   veniens  Aulam 
publicas  magnae  Britanniíe  Regis  oíFert  litteras  ,  queis  Sereniílimo  Por- 
tugallix  Regi  fidem  de  ipfo  Lida,    &  Principe    Ruperto  ,  Confobri- 
no  íuo,  faeiebat  circi  propoíitiones  ,  infius  nomine  faélas ,  hoc  con- 

sulto deliberavit  SereniíTimus  PortugaUire  Rex  ,    Lislae  pro  reíponfo 
dare ,  expofitionem  quaeíitas    cúm   univerfis   Anglis    amicitiae ,  proin- 
dèque  libere  ai nifurum  omnes  cujufcumque  generis  naves  illius  na- 
tionis  in  oortubus  fuis  ,  uSi  ,  &  prxdas  venundare ,    &  fe  ipfos  ref- 
ficere  poííint ;  verum  fecuritatis  ergo    nè  liceret  fub  eodem    exiften- 
tibus  portu  ílmul  qui  Regis  ,  ac  qui  parlamenti  caufa  fufcipiunt,egre- 
di ,  priufquàm  três  inter^uiTent  dies;  hoc  padlo  initijs  Decembris  pia> 
teriti  anni  dicli  Principes  Rupertus    magnas    Britannise    Regis   claííis 
architallaíTus ,   &    ejus  Frater  Mauritius    Lisbonas    ingrediuntur   por- 
tum  ,  tribus  fecum  delatis  Parlamentariorum  captis  onerarijs  navigijs, 

ut  ex   venundatione  ,  fe ,  fuorumque  re'íkerent ,  &  augmentarcnt  vi- 
res ;  cum    obfcuris  tcnebris   hoc  involvitur  negotium   ob  praxautum 

Parlamenti    remorfum ,    fie  hifce  emptionis ,    venundationifque   invo- 
lueris  ad  ufque  Februarij   detinentur  pofteriora  ,   tunc  urgentrbus  ad 
reiterandum  marinuiu  curfum   mwimis  acccptis  hui;  operi  viribus  ut 

poíTent  , 
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poffent ,  incumbunt ;  cúm  Parlamentaria  quindccim  navium  claífis  vi- 
geffima  Martij  ad  Cafcaes  emergit ,  cujus  architalLifTus  littcris  pate- 
facit  ie  finem  fuum  aliter  non  conrequuturum ,  ni  intra  Lisboneníèm 
portum  pralium  navale  cúm  Principibus  Ruperto ,  &  Mauritio  com- 
nittat,  hoc  mature  fecretioribus  ccníilijs  Portugallia*  vifo ,  communi 
fuffragio  dicitur  blanditijs  prirniim  talis  res  Parlamentarijs  impediatur, 
queis  reíiílcntibus  ,  nolint ,  velint ,  igne ,  &  plumbo  acceíTu  prohi- 
beatur.  En  faclum,  prudentes  ;  attentionem,  pcrieverantiamque  in|de- 
liberato  quairo-,  veília  confulo  utilitati.  Quò  vox  tanti  admiífí  faci- 
noris  (  fi  permittat  hoílilcm  in  Príncipes  ingrefium  loquor  )  perve- 
niet  ?  Ubi  íilebit  ?  Qiio  quidem  Parlamentariorum  acla  devenerint,  ibi 
Portugallenfium  regnabit  infâmia  \  quidnàm  tàm  perniciofo  admiíTo 
exemplo  exteri  dicent ,  cúm  illis  caíús  fimilitudo  propofita  fuerit ; 
ubi  ò  Lufitanni  avitus  honor?  Avita  fortitudo?  Tiniore  injuftitiam 
admittitis  intra  veílros  limites  ,  &  jaclatis  pra  cateris  magnanimita- 
tem  ?  Jam  antiqua  labitur  veftrorum  parentum  generoíltas !  jàm  íide- 
litas  abeft !  amicè  receptos  Príncipes  in  hoftiles  noti  pudet  conclufo 
in  rluvio  tradere  facrilegas  manus ,  quid  enim  aliud  eft ,  cúm  impedi- 
re  poteftis,  habenas  laxare.  Heus  qui  in  fortitudine ,  &  generoíitate 
rep.utamini  primi ,  primo  ab  orbe  condito  hac  intolerabili  permiffio- 
ne  degenerabitis  ?  Obfecro,  qua  jufta,  &  indignantia  verba  in  eos 
projiceretis  quos  talis  fceleris  confeios  olim  in  hiítoiijs  legiífetis  ,  ve- 
rúm  in  vos  fentçntiam  damnatoiiam  fertis  nec  profpicitis  injuíli- 

tiam :  jure  naturali ,  &  gentili  cautum  eft  intra  portum  non  commit- 
tarur  pralium;  divino,  hofpites  tueri  tenemurj  igitúr  vel  Ethnicum , 
íed  prudentem  audite,  &  politicum. 

f  i )  VirgUias  M-     (  i )        Dicite  jujlitiam  moniti  ,  &  non  temnere  Divos, neid. 

Quis  contra  fentiens  impius  Machiavellifta  non  eft  ?  Cognofcitis 
pro  Rege  Britannia  extarejus,  Parlamentarios  rebellantes  cíYc^  prop- 
terquàm  inanem  timorem  agnita  veritati  placet  reíiftere  ;  certo  hoc 
eft  contra  Spiritum  Sanclum  peccatum  ,  quod  in  hocfaculonon  rem- 
mittetur ,  íed  everfione  manirefta  panas  dat ,  &  in  alio  aternis  vos 
adiget  cruciatibus  ;  Parlamentariorum  anguftiamini  timore  ,  eras  (  ut  ita 
dicam)  marcecenti;  Regemque  magna  Britannia  hoftem  conciliatis,  non 
utrum,  íed  Gailorum,  Dannorum,  íúecorumque  Regum  ,  forían  Batavo- 
rum  in  vos  vertitis  arma  ,  infanos  íi  tale  feceritis  haberi  dignos  eíTe 
nàm  ubi  infania  major  ?  AíTcrtionis  ve.itas  conftans  eft ,  etenim  Gal- 
li  bellum  denunciatum  cúm  Parlamentarijs  habent ;  in  fecundo  gradu 
fobrini  lunt  Rex  magnas  Britannia,  &  Danus  j  fuecorum  Regina 
pradictum  Anglia  Regem  variorum  armorum  auxilio  juvat,  nuptiaf- 
que  cúm  frafre  Principis  Rupcrti  c:lebrare  dicitur  valdè  rationabili- 
tèr.  Hollandi  fe  multo  temporis  (pátio  ipfum  Anglia  Regem  habue- 
re  ,  &  cujufnam  filia...  Mater  Aurafieneníis  Principis?  Nifi  dicTbi  Re- 
gis  Avi.  Qiiaritc  ab  omni  Luíitano  populo  quid  hoc  in  efu  agen- 
dum  nernine  reclamante  príncipes  fub  umbra  alarum  noftri  Se  eniflimi 
Regis  proteclos  ,  ni  blanditijs  velint ,   igne  ,  ferro   euftodite  ,  aude- 

tis  , 



da  Cafa  ̂Real  Tortugueçà.  8  o  I 
t;s ,  notumque  vobis  eft    quàm  invito  populo    hoc   diú  morabantur 
Principcs  ,  m  hoc  fequi   plebcm    vultis ,    in  prsefenti    negotio  illius 
repulfatis  furlragium  ;    paffione   laboratis ;  nunc   acceíllt  magnse    Bri- 
tanniae  Rcgis  miíTus  pacis  ncgotia  agcre  ,   &    vos    admiífione   Parla- 

mentaria: claflis   hoftilitèr  in  ipíius  Regis  hic  dctentam  ,  tanquàm  dig- 
no tali ,  &  a  tali  Príncipe  refponfo  ,  expellitis  eum  ;  vultis  quid  hoc 

iit  d  içam  ?  Eft  ab  appropinquante  ingere  tauro  qui  venit  obtufis  cor- 
nibus  ,  &  ut  tuti  mancatis  ab  altiíFmo  precipites  vos  projicere  pre- 
cipitio.  Nec  deteítandos  timcatis  Parlamentados  ,  etenim  omnia  ever- 
íionis  in  eos  confpicimus  íigna  :  (  2  )  ha:c  funt :  Primo  ,  Cometsc ,  &  (2)  Georgi.  Sclwn- 

Stellarum  tetri  influxus,  ille  fuit  lugubris  fane  Cometa  Londini  &p*'forn.Pol.l.  8.  í.25. parens  Carolus  I.  magnas    Britannia?    Rex  ,  capite    a  corpore  diviío 
prenotans  Parlamentum  fine  capite   cito  (ac  Vir  fine  capite)  Londi- 

ni emorituriim  5  ecce  infauftum  fpernendae,  &  illigitimse  Angliíe  no- 
va: reipublicse  initium  a  fe  quaeíitum  ,    funebrem  igitur ,    &  brevitèr 

exitum  íibi  ipfi  conciliabunt.   Hsec  aílrologo ,  vel   mediocritèr  doclo 
apparent  etenim  anno  ió^o.  ftratum  fere  erit  Parlamentum  ,   &  ante 
1655    Rex   Carolus  II.    londini  potens  florebit ;    vas  vx  tunc  Par- 

íamentariorum focijs  !  (faxit  Deus   Lufitani  nè  fint!)  Iíla   ex  própria 
genitura  Regis ,  novas  reipublicoe  ,  &  annorum  mundi  revoíutione  ob- 
fervanti  late  patet.    Secunda   figna   terremotus    funt ,   dicitur    autem 
nunc  in  mari  Hibernico  magnam   adverfús   claíTem  Paríamentariorum 
iníurrexiíle  tempeítatem  ,  ità    ut  plurimae  eorum  fubmergerentur  na- 

ves; lues  etiam  rniris  modis  eorundem  exercitum  in  Hibernia  affligit, 
ita  ut  Cromuel  continuare  in  expeuitione   celíavcrit ,  quae  terremoti- 
bus  finitima  funt.    Plato  etiam    numerorum  obíervat  rationem  fepte- 
narij  inquam ,   &    novenarij    (3)  illius   quadratum  decimumquartum(?)  Pinto  t.%J.eRc- 
íunt  quo  anno  Anglicana  hrec  caspit  tyrannis  ,  duc   in  noveni  feptem/w^- 
exurgunt  63.     ex   quo  numero   feptenarij   quadratum  deme  quatorde- 
cim  remanent ,  ejus  quadratam  quadre  radicem  ,  nempè  minor  eft  qua- 
tuor  tot   annis  ad  fummúm  durabit.     Mitto  jam  inteílinas   everíionis 
hujus  dicla;  reipublica:  caufas  ,     utpotè    notas  omnibus  :  referam  tan- 
tum  non  fpernendi  (4)  Pollitici  verba,  direita   in  mixtam  guberna-  (4)  Johannes  T  .ove- 

tionem ,  qualis  nunc   fervatur   in  Anglia.     Mixtum  ftatum  (  inquit  *)nius de oràinan.Ke* 
conturbai,    íi  non  fit  Êo  quo    decet   modo   temperatum  ,   velut    qo\\-PíIQ-1'^'c- ^ 
centum  turbant  diffonae  quxdam  vocês.    Siquos  non   decet,    pkis  ve- 
lint ,    &  poííint  alijs :    fi  nimia    fint    quas    moderata  ,    íl    elata    quae 
aqualia     eíTe  opportebat.    Hasc   ille  ,   confiuerate  qusefo    quae  vocês 
Paríamentariorum   funt    diffonantiores  ,    dum    fidelitatis    juramentum 
i  bi  ab  Anglis  poftulant  infideles ;   dum   fummo  Antiftiti  legationem 
impudicam  inittunt  rogantes  Hibernijs  jubeat   illis  fefe  uniant ,  con- 
celía   eis  conlcientise   libcrtate ,    (    fed  refrè    repofuit  Papa  nè  h?:re- 
tici  fint,  hocjubcbo;  fed  omnes  i  nu  tiles  facli  íunt;  )    dum  à   Sere- 
niíTimo  Portugallias  Rege  contra  J li s  divinum ,  naturale  ,  &  geritium , 
hoftilem    ad  Principem  Rupcrtum  ,    &   Mauritium   ingreflum    poftu- 

lant, juftum    facinus    hunc   vocantes    inverecunda  di£tu    res,  quidni 
faélum  ?   Hsc    trcs  diffonae  vocês   tritono    continentur  ,   triennís  vila 

huic  inordinatae  rejpublicse  erit.  Ideò  vos  bortor  ,  nè  ràjdctis  Luflta- 
Tom.  IV.  Iiiii  norum 



802     ̂ Pr ovas  do  Liv.  VIL  da  Hifto>ia  Çencalogtca 
norum  hucufque  jintemeratum  honorem  ,  ímminet  huic  permifRoni 

(■>)  D.Pauíus  E-  veftra  ruina  ,  nò  ruant  quxlb  infatua  coníilia  Achitopheli ,  (5  )  omnia 
piji.  pròbate,  quod  bonum  eft  eligite ,  p  rap  011  d  era  te  cauiàs ,  attendite  oc- 

caíicnibus,  quserite  undè  eft  juftitia  ,  vos  eam  ,  ni  infani  eftis,  admit- 
titis  pro  Principiou  s ,  Anglicoque  Rege;   íi  regia:  caufse  favere  non 
poteftis  ,  faltem  non  dei  era  tis ,  nè  oftendatis  dicam.     Quid  de  me  di- 
cunt  homines  perconctabatur  inculpabilis  Chriftus  ,  vos  quos  non  re- 
linquet  (hoc  fado)  iniquitas,  quid  dicunt   homines  non  vultis  coníi- 
derare  ;  nè  vos  terreant  Parlamentariorum  tricas  ,  nàm  fi  receflerint , 
benè  eft,  fi  manferint  hos  maré,  hosventi,  hos  fera  jactabit  hiems ; 
ratio  pro  deliberato  pugnat  reclè  cogitatum  ,  prudenterque  eft,  cúm 

hoc  juftitia  firmetur,  contrarium  impio  machiavcllifmo  nitatur  *,  cúm 
(0  Wppocrates.     ̂ "^  omnia  (  ait  (6)  Chins  Auclor)  recta  ratione  facit ,  nec  tamen 

fecundam  rationem  fuccedunt ,   non  eft  ad  aliud    progrediendum ,  íi 

( r)  Fabitfs  apud    nianet  quod  ab  initio  viíum  eft.     Idem  prudentiffimus  Dux  ( 7 )  mo- 
Lviiun.  net  dicere.  Eadem  ratio  fuit,  futuraque,  donec  eaedem  resmanebunt, 

immutabilis.  Nè  ante  óculos  íit  malè  eveniet,  fi  benè  confultum  eft  , 
(3)  Séneca,  etenim  à  probo  (  8  )  calamo  bona  fententia  hsec  eft ;  fapiens  utramque 

fortunas  partem  cogitat  *,  fcit  quantúm  liceat  errori  ,  quàm  incerta 
íint  humana ,  quàm  multa  confílijs  obftent.  Ancipitem  rerum  ,  ac  lu- 
bricem  fortem  fufpenfus  íequitur  ,  &  concilijs  certis  incertos  eventus. 
ííacrenús  ille  ,  fed  quid  fententiam  dico  ,  mille  obícquijs ,  blanditijf- 
que  prius  Parlamentariomm  demulceantur  animi ,  ut  ab  inccpto  de- 
llfrant ;  propoíitis  jure  coramuni  ,  fscderibufque  oiim  inter  ambas  Co- 

ronas celebratis  ,  nàm  etíi  ipíi  illius  corona:  fucceílores  feíe  confti- 
tuant ,  noftrum  inter  regem  ,  &  iilos  dijudicare  non  eft  ;  quare  cúm 
ambobus  pacta  federa  fervamus  ;  íi  vero  ingredi  contenderint  jàm 
nobis  invitis  íaciunt,  nàm  ex  pracccdentibus  verbis  nos  illos  admit- 
tere  noile  intelligent ,  ergo  nòs  opprimcnt  armis  ?  Mmimè ;  vim  vi 
reppellere  femper  licuit ,  fémperque  licebit ,  poftea  Parlamento  patê- 
facite  fux  claífís  exceíTum  ,  ideòque  neceflariam  veftram  cffenfivam 

fo)  Tuttiusi  defeníionem,  quo  forte  res  benè  cedent.  H^c  cenfeo  ,  &  (9)  malis 
fio)  V.iílcnus  de  fententijs  vinci  non  poífum,  bonis  poflurrf,  &  libentèr.  (  10)  Phocion 
Phocione.  cum  Athenicnfes  rern  alitèr  ,    atque    ipíe  fuaferat    profpefè  adminif- 

traíícnt ,  adeò  perfeverans  fententia;  íux  propugnator  extitit ,  ut  in 
concione  Instari  quidcm  fe  fucceíTu  eorum  ,  fed  coníUium  tamen  ílium 
aliquantò  mclius  eíTe  diceret.  Non  enim  damnavit  quod  recté  vide- 
rat ;  quia  quod  alius  maii  confuluerat  benè  ceflerat  :  felicius  hoc 
exíftimans ,  ilíe  etiam  fapientius  ego  ni  quod  aífero  fequátur  y  & 
benè  ( quod  difficilimum  opinor )  res  evenerit  íicut  Phocion  ero. 

r,,\  *?„,7,,„  .    u      (  ll  )  Si  fors  initio  res  videatur  árdua  , 

Stphfc  Non  eft  quod  animum  protmus  dclpondcas  'r Quid  confulcndum  cenfeo ,  vel  eò  magis , 
Quodfsepè  vifum  eft  uni  inexplicabile, 
Expedit  alius  làcile  :  íi  cedaiit  benè 
Confulta  prave ,  te  fequetur  gloria  : 
Si  malè  ceciderint  ?  tu  tamen  culpa  vacas , 

Auctore 
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Auclore  magno  deciperc  ,  psenè  íapere  eíl. 
Quod  undcquaque  claudit  omnes  exitus. 
Invicla  vis  aut  faclum  ineluclabile , 
Ncc  explicare  coníilia  fefe  queant, 
Idem   probabunt  quicquid  eveniet,  quibuS 
Uíus  fuiíti  in  coníulendo  auctoribus  : 

Sin  ipfe  reliquis  facinus  infcijs  noviim 
Perages  ,  rogatus  qui  probaturus  fuit , 
E venta  prius  arguet ,  quamquam   íciat 
Remedia  nulla ,  ícifíe  vult  credi  tamen. 

Politica  deliberatio,  in  relus   Principh  Ruperti ,  O*  Parlamenta» riorum. 

PRincipibus  Ruperto  ,  &  Mauritio  hic  detentis  ,  ad  Cafcales  ap- 
pulit  Parlamentaria  CJaííís  in  eos  volens  omnibus  modis  inuehi, 

hoc  vero  nè  intra  portum  fieret  repulfato  ,  non  conveniunt  hueuf- 
que  Príncipes  cíim  Parlamentarijs  de  médio  quo  amborum  ClaTes  è 
portu  brevitòr  egredi  queant ;  ad  quod  vitandum  fequentes  appono 
th  efes. 1. 

Opportet  tàm  Principes  quhm  Parlam entarij  brevkèr  ab  hoc  por- 
tu exeant.  Probatur  prirrò  fie  :  Inconveniens  eíl  cuilibet  Regi  in  ejus 

portu  prslium  commitatur  ,  quia  authoritatis  coníervationi  ,  jure  di- 
vino  ,  naturaii     &  gentium  repugna;.    (  12  )  (ia)  BugoGrõtím 

Atqiu  íi  diutius  claíles,  &  Prmapum,  &  Parlamentanorum  &*£  de  jure  belti  ,<3'pa- 
morentur,  periculum  eíl  nè  intra  portum  commitatur  praslium  ;  quia  eis:  /.  j. 
ad  hoc  forfan  adigetur  Princeps   Rupertus  honons  cauia  ex  diffiden- 
tia  ;  nec  di^ciliter  qui  fuum  legitimum  publico  occiderunt  Regem, 
alii  non  prxítabunt  fidem. 

Ergo  opportet  tàm  Principes ,  quhm  Parlamentarij  brevitòr  ab 
hoc  portu  exeant. 

Probatur  fecundo  :  Inconveniens  eíl:  acceíTum  ,  Sc  egrefTum  por- 
tus  prohiberi  ,  quia  ceflàt  commercium  ,  regiaque  non  íalvatur  autho- 
ritas  regali  impedito  portu. 

Atqui  Parlamcntariis  portum  ClaHe  circumducentibus,  Princi- 
pibufque  recluíis  ,  acceíTus,  &  cgreílus  impeditur  ;  quia  naves  ( fal- 

tem militares)  Regis  magna;  Britannire ,  Galliae,  Suécia  &c.  ingredi 
non  audebunt  ;  nec  Principes  libere  exire  pofiunt. 

Ergo  oportet  tàm  Principes ,  quam  Parlamentarij  brevitòr  ab- 
hoc  portu  exeant. 

II. 
Oportet  totis  viribus  pro  nunc  neutralitatem  cíim  Rege  ira^- 

ní€   Britannia:,  &  Parlsmcnfaris  confervare. 
Probatur  primo  :  No ft.ru m  non  cft  publico  de  jure  íucceífíonis  fu£- 

fragium  ferre  ;  quia  Tudices  competentes  ncc  iiimns  :,  &  diferimen  eíl  nè 
Rex  in  judicando  admitias  fallaciam  obítantem  regix  intemerata;  veritati. 

Tom.  IV.  liiii  ii  Atqui 
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Atqui    non  fervata  neutralitate  jús   pro  una  parte  ferre   tacitè 

faltem  demonftramus  •,  quia  eo  Rex  inclinare  videtur  ubi  jus  eft. 
Ergo  opportet  totis  viribus  pro  nunc  neutralitatem   cíim.  Re- 

ge magnas  Britanniae ,  &  Parlamentar ijs  confervare. 
Probatur  fecundo :  Pax   femper    totis  viribus  ,   modo  injuftitia 

(13)  Vfdm.nj.    abílt,  quasrenda  eft;  quia  eft  donum  Dei  videas  (13)  pacem  íuper  If- 
racl  ;  confervat  regnum  ,  &  ejus  quietem  ,  atque  communitèr  ab  om- 
nibus  expetitur ,  neque  alia  de  caufa  bellum  fufeipi    íblet  ,  quàm  ut 
tranquilíe  acquiratur  pax. 

Atqui  fervata  neutralitate  pax  cum  ambobus  litigantibus  ob- 
iinetur ,  nempè  cúm  Rege  magnas  Britanniae  ,  &  Parlamentarijs. 

Ergo  opportet  &c. 
Probatur  tertiò:  Si  caufam  Regis  magnas  Britanniae  fufeipimus , 

anguftiamur  ex  defeclu  navium  ad  comercium  neceífariarum ,  quas 

Parlamentariorum  funt.  Sed  defec~lus  navium  ad  commerci  um  maximò 
inconvenit.  Ergo  caufa  Regis  magnas  Britanniae  non  eft  fufeipienda. 
Si  caufam  Parlamentariam  fufeipimus  injuftam  rem  defendimus  ,  re- 

gias famas  adverfamur,  ampleáTentes  fuo  Regi  infideles,  ipfeque  Rex, 
ut  prudentèr  colligitur  in  regnum  reftituatur  ,  nobifque  [adverfabitur. 

Atqui  ab  utraque  amplexa  caufa  ingentes  eriguntur  difficultates. 
Ergo  opportet  totis  viribus  pro  nunc  &c. 

III. 

Parlamentarij  non  difeedent  ò  noftra  amicitia ,  nifi  fummis  coa- 
cli  caufis. 

Probatur  primo :  Nos  colligati  fumus  Galiis ,  Batavis  ,  &  fuevis, 
atque  a  Parlamentarijs  non  recedemus  ,  nifi  urgentiílimis  caufis  :j  Par- 

lamentarijs infeftantur  Galli ,  Batavi ,  Suevi  ,  Dani  ,  &  Rex  magnas 
Britanniae,  nofque  tantum  illos  nec  juvamus  ,  nec  oiTendimus. 

Ergo  a  fortiori  Parlamentarij  non  difeedent  è  noftra  amicitia , 
nifi  fummis  coacli  caufis. 

Probatur  fecundo  :  Parlamentarij  commercio  fubílftunt  •,  quia  non 
fapientia  ,  non  nobilitate ,  non  concórdia ,  fed  armis  qvae  commercio 
fulciuntur. 

Atqui  fi  à  nobis  difeederent  commercium  deperdunt;  quia  id  eft 
eis  duplex  ,  &  per  maré  Balticum  jàm  à  Danis  ,  &  Suevis  prohibi- 
tum  ,  &  nobifeum  ,  ut  fupponitur  deftruóhim. 

Ergo  Parlamentarij  non  difeedent  &c. IV. 

Nova  ínfana,  &  illegitima  Parlamentariorum  refpublica  durabi- 
lis  eíTe  ncquit. 

Probatur  primo  :  Refpublica  ubi  datur  diverfitas  religionis  ,  jú- 
ris, Iegum  ,  inftitutorum,  &  immunitatum  mutatio  ,  inaequalitas  mix- 

ti  ftatus  ,  difeordia ,  violatio  publicas  religionis,  &  anarchia  (  hoc  eft 
confufio  rcipublicae)  breviflimè  evertitur;  quia  periculofiílimum  eft, 
circa  Dei  adorationem  diífidium.  Abel  propter  diífidium  in  religionc 
cum  Gaino  mortuus  eft;  Germânia,  propter  diveríitatem  religionis 
bcllis  civilibus  eft  jaérata  :  leges  ,  ihftituta  ,  &c.  funt  fundamenta  rei- 
pubiica: ,  quibus  quaílâtis  corruit  corpus,  exempla  fint  Appius,  Rho- 
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dij  MagaJéfía  Roma:  mutata,  &  alia  pene  innumera.  Mixtum  (14)  fta-  {i^Johanms  Lo- 

tum  conturbai,    íi  non  íit   eo  quo  decet    modo   temperatum   impe-"  ceniusde  Kep.ord. 
rilim ;  velut  concentum  turbant,    diílbiwe    quedam    vocês:    íi  quos  ,  M*  c,lm 
non  decet,  plus  velint,  &  poííint  alijs  :  íi  nimia  íint  qux  moderata, 
íi  elara  qua:  aequalia  eíre  opportebat  difeordia  res  maximae  labuntur, 
quod  pluribus  exemplis  íi  neceíTum    efíet ,  demonftrarem    (15)    Fir-  {n)  Georg.Sclionb. 
miflima  eft   reipublica;  columna   difeiplina   publica,  quse    íi  violetuf  pMu  U  7.  c.  6. 
periculuni  eft  nè  dirumpantur   omnes  civile  íbeietatis  nervi.  Ubi  im- 
perantium ,  &  parentium  diferimen  iublatum  eíl  ,    nec  redeores  ,  nec 
regimen  reperitur. 

Atqui  in  nova  Parlamentariorum  republica  datur  diveríitas  rel- 
ligionis ,  omnis  enim  quod  lubet ,  fequitur;  júris,  legum ,  inftituto- 
rum  ,  &  immunitatum  mutatio  5  etenim  quidquid  regium  erat  à  Parla- 

mentarias deftructum  eft ;  incequalitas  mixti  ftatus  ,  nàm  Faríàx  vult  íi- 
bi  omnia  arrogare  ,  Cromuel  illius  Iiorrendi  faèinoris ,  fe  etiam  jactar. 
Auctorem  ,  &  juramento  íidelitatis  regi  abrogato ,  íibi  prseftetur  vo- 
lunt;  difeordia  eíl  magna  non  íblum  inter  adminiftrantes  regimen,  & 
íubjectos  quos  vi  compellunt  ,  fed  inter  femetipfos  :  religio  quas 
fervabatur  in  Anglia  ( quamquàm  mala  publica  erat )  violatur  ,  &  in- 
deteriíis  nàm  Epifcopos  eTe  íateri  noluht,  &  íiniillia  iílis. 

Ergo  iliegitima  Parlamentariorum  refpublica  &c. 
Probatur  fecundo :  Ex  tetris  ftellarum  iníluxibus  qui  citiffímam 

everíionem  ei  reipublica:  oílendunt,  ut  Aílrologo  coníideranti  patet. 

V. De  jure  gentium  eft  ,  aliquod  tempus  concedatur  priori  inimi- 
co  è  portu  exeunti ,  anteqirim  egrediatur  alter. 

Probatur.  Pradium  intra  portu m  non  commitatur  de  jure  gsn- 
tium ,  quià  cavetur  ab  imperante  ibi  nè  intra  domum  fuam  incluí! 
heddantur. 

Atqui  ni  fupradiclum  tempus  concedatur  ,  in  ipfomet  ingreíTu, 
vel  egreTu  cotnmititur  praelium  ,  Sc  oftium  pro  domo  reputatur. 

Ergo  à  pari  de  jure  gentium  eft ,  aliquod  tempus  conceda- 
tur &c. 

VI. 
Ex  reÇponCo  Amoldo  Lisles  dato  ,  tenetur  ex  rigore  juftitias 

Serenifíimus  Portugalliae  Rex  totis  viribus  ( quicquid  eveniat)  fpa- 
tium  tridialem  Principibus  in  egreílu  à  portu  concedere. 

Probatur.  Prínceps  Rupertus  portum  non  ingrederetur ,  niíi 
pra:ftaretur  tridiale  repetitum  tempus;  quia  admodum  timenda  erat 
paíla  concíuíío. 

miíimus,  dum  diximus  Parlamentarios  non  egreíluros ,    niíi  poft  ̂ "^[V^^/l* duum. 

Ergo  ex  refponfo  &c. 
VIL 

Minimè  timendi  fimt  Parlamentarij  ,   cum  juílè   progrefTi    fucri- 
rnus.  Probatur. 
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Probatur.  Si  fbrtè  offendantur  hj  Parlamentarij  ex  re  à  nobis 

jufte  facta  ipforum  fuperioribus  nuntiabuntur  motiva  ,  &  rationes 
juíliíicatse  aólionis  ,  quas  accipient ;  etenim ,  ut  diclum  eft ,  nifi  fum- 
mis  coacli  cauíis  à  nobis  non  difcedent. 

VIII. 

Poteft  licite  prohiberi  Parlamentarijs  receflus  ab  iíio  portu , 
paucis  dicbus ,  fi  id  urgens  convenicntia  poílulet ;  íi  illi  repugnave- 
rint  promiílioni  tridiali. 

Probatur.  Tenemur  ex  rigore  juftitiíc  Principi  Ruperto  tridui 
promiffionem  implere ;  ergo  poííumus  prohibere  Parlamentarijs  receí- 
ium  ipíb  triduo  ;  Ergo  etiam  cúm  illi  in  portum  ingrederentur  cog- 
nita  jàm  lege  poíTumus  jàm  licite  eis  prohibere  receílum  donec  con- 
veniant  cúm  paílo  triduum  dierum. 

C  O  N  G  L  U  S  I  O. 

Opportct  brevitèr ,  &  Príncipes  ,  &  Parlamentarij  ab  hoc  por*- 
tu  exeant. 

Opportet  totis  viribus  (  pio  nunc)  fervare  cúm  Rege  magnas 
Britannias  ,  &  Parlamentarijs  neutralitatem. 

De  jure  gentium  eft ,  aliquod  tempus  concedatur  priori  ininai- 
cò  è  portu  exeunti ,  antequàm  egrediatur  alter. 

Ex  refponíb  Lisleo  dato  tenetur  Rex  Sereniífímus  Principibus 
fatisfacere.  Angli  admodúm  fuperbi ,  &  elato  funt  animo.  Superbis 
inagnanimitate ,  Sc  fortitèr  efl  refiítendum.  Ergo. 

Debet  dici  Parlamentarijs  opportere  utilitati  regni  ,  &  coni- 
muni  bono  tàm  ipíi  ,  quàm  Príncipes  brevitèr  portum  deferant  ̂   Prín- 

cipes admiílbs  eíle  ficut  ex  neutralitate  fieri  debebat ,  benè  nè  ,  malè 
facTum  íit ,  ab  ejs  non  eífe  judicandum  ,  ílcut ,  &  nos  de  ipforum 
juílitia  aut  injuítitia  furFragium  non  feri  mus ,  ex  gentium  jure  cuili- 
bet  non  infano  conftare ,  eíTe  tribuendum  aliquod  tempus  priori  ini- 
mico  è  portu  exeunti,  antequàm  egrediatur  alter,  Regem  Sereniííi- 
mum  Principi  Ruperto  promiíiíTe  trium  dierum  intervallum  ,  regias 
pollicitationes  imniobiles  eífe ,  regi amque  au£>oritatem  omnibus  an- 
teponendam  eíle  convenientijs ,  nec  illi  aliquid  obílare  poíTc ;  qua 
proptcr  Príncipes  mox  eggrefluros,  ipíi  vero  non  nifi  poft  faltem  três 
marinos  fluxus  ;  nàm  ira  convenire  mature  deliberatum  eífe ;  íl  vero 
Jiuic  veritati  credere ,  &  adhserere  nolint ,  exitum  eis  prohibitum  iri 
cernerent ,  Parlamentoque  nuntiandum  ipforum  exceflum  in  tàm  pro- 
pitium  fibi  Regem. 

Príncipes  emittendi  funt  priús  data  eis  notitia  trium  marino- 
rum  ftuxuum. 

Omnia  vero  facienda  íicuti  Parlamentarijs  dióTa  fuerint ,  íicque 
íi  non  diíccdcnt  è  noftra  amicitia  ,  niíi  fummis  coacli  caufis  quis  pra> 
dicTa  non  adhaeret. 

Nec  ipíi  timendi  fint  cúm  juírè  progreífi  fuerimus. 
Breviterque  marcef  at  nova,  &  illigitima  illorum  refpublica. 
Ncque  Caítelianis  fcfe  uuient  proptercà ,  nàm  íi  eis  convenit , 

&  fi 
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&  fi  emitamus ,  ut  volunt  Príncipes  faccre  non  defíílent,  fí  vero  non 
corrvenit ,  non  hac  de  cauía  facient ;  atque  addo  Caftellanos  noftro , 
Sc  Balthici  maris  lublato  eorum  commercio  non  lufficere ,  uti  claro 
patet  ,  etenim  ,  ut  alia  mi  um  opes  Indicas  non  habent ,  neque  com- 
moiitatem  ac  nobiicum ,  conveait  dicto  uti  modo. 

APPENDIX. 

Si  Parlamento  nôs  colligamus  ambobus  idem  exitus  erit ;  eo- 
rum claífís ,  ut  dicitur  una  cíim  Caílellanâ  in  Gallos  invehi  intentat , 

quomodo  igitur  nos  ,  &  rebellantes  Parlamentarij  adverfus  Caftella- 
nos ,  Gallos  j  Batavos ,  Danos ,  Suevos  ,  &  magnas  Britanniae  Regem 

faciemus  profe£lum  ;  quot  amici  nobis  íunt  ,  tot  hoítes  funt  Parla- 
mento ;  neque  deperdendum  íic  exiftimate  commercium  ,  namquevas, 

vx  nobis  noftra  confervatio  ,  noílrumque  comercium  à  Parlamento 
dependet. 

CorreboraçaÕ  do  mcyo  appovtaâo  em  outro  papel ,  (jue  fe  deve  uzar 
com  os  Príncipes ,  e  Parlamentarias* 

E  oito  Concluzoens  polliticas  inferi  fe  devia  perfuadir  aosPar- 
lameatarios  deixaTem  fahir  primeiro  aos  Princepes  concedendo- 

lhes  os  três  dias  ,  que  com  elles  fe  havia  aíTentado ,  e  quando  a  per- 
fuaffaô  naô  foíTe  íufficiente  fe  lhe  prohibiile  a  faliida  do  porto  aífim 
antes  de  fahirem  os  Princepes  aos  quaes  fe  havia  de  avizar  logo  pa- 

ra efte  eífeito  ,  como  depões  em  rezaó  de  fatisfazermos  ao  prometi- 
do ;  crefecraó  porem  algumas  dificuldades ,  que  pofto  podia  fer  apar- 

taíTem  alguns  da  propofta  concluzaó  ,  amim  foraó  motivo  de  a  cor- 
roborar ,  como  pretendo  :  digo  pões  que  por  razoens  afirmativas 

claramente  fe  conclue  a  propoíiçaó  reírerida ;  das  quaes  feja  a  primei- 
ra ,  que  os  Reys  devem  imitar  a  Deos ,  como  elle  exprelfamente  en- 

íina  ,  o  qual  nao  havendo  fegundo  a  natureza  direito  com  os  ho- 
mens ,  o  quiz  inftituhir  ,  conftituhido  o  obferva  tanto  ,  que  permite 

tantas  idollatrias  ,  e  herezias  em  oífenfa  própria  para  confervaçaó  dos 
juftos ,  e  direito  ,  que  entre  elles ,  e  a  eterna  gloria  tem  ordenado  ; 
como  logo  naõ  há  EiRey  de  obfervar  o  direito  ,  que  naturalmente 
com  outros  Princepes  ha  de  ter ,  quanto  mães  a  huns  ,  que  no  feu 
porto  fe  achaõ  recolhidos.  Segunda  razaõ  :  quando  a  condição ,  que 
íe  promete  he  de  tal  género ,  que  de  nenhum  modo  teria  effeito  o 
prometido  faltando  elle  corre  obrigação  de  fé  dada  a  qual  fuppofta 
fe  deve  fatisfazer  de  juftiça  ;  iíto  mefmo  he  em  o  prezente  negoceo , 
porque  a  condição  dos  três  dias  he  de  tal  qualidade,  que  o  Prince- 
pe  Ruperto  nao  entraria  neíte  porto  fem  fe  lhe  conceder ,  huma  vez 
logo  ,  que  nelle  fe  acha  ,  como  fatisfaçaó  de  fé  fe  lhe  deve  comprir 
o  ca.pitullado.  Terceira  raza^  :  Algum  mcyo  hade  aver  nefta  matéria, 
porem  os  outros  appontados  tudo  trazem  comfigo  fenaõ  conveniên- 

cia ,  ou  verdade ,  porque  fazer  damao  aos  Princepes  hcinjuílo,  pões 

que- 
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quebrantamos  a  fé  natural ,  e  real  ,  inconveniente  porque  o  que  fe 
íegue  he  quebra  com  EIRey  da  Graó  Bretanha  ,  defeontentamento 
à  França ,  Suécia  ,  e  Holanda ,  pões  quem  fe  quizer  appartar  da  nof- 
fa  amizade,  buí  cará  caufas  ,  e  ainda  pouco  coradas,  quanto  mães  ten- 

do eíía  muito  juítificada;  offendemos  a  huns  Princepes  por  deffenfo- 
res  de  luima  ca  ufa  juíta  ,  quando  todos  os  Reys  os  devem  venerar 
por  Propugnadorcs  do  direito  das  Monarchias  ;  merece  alguém  caíti- 
go  por  deftender  a  juíliça  ?  Há  hum  Rey  de  amparar  vaífallos  re- 

beldes ,  que  mancharão  fuás  maons  em  o  innocente  derramado  lan- 
gue de  huma  Mageítade  ?  Há  hum  Rey  de  impugnar  à  huns  Prince- 
pes recolhidos  em  feu  porto ,  que  annimozamente  a  própria  vida  ar- 

riíeaó  em  deffenfa  do  direito  Real  ?  Que  crimes  faó  os  do  Princepe 
Ruperto  pêra  taó  exceranda  pena  fe  algum  ouveíTe  commetido  taes 
faó  os  dos  Parlamentados ,  que  a  aquelles  daó  luítre  de  virtudes  ; 
coníideremos ,  que  qualquer  podia  feguindo  huma  pertençaó  jufta 
vèrfe  em  femelhante  perigo,  e  reputaria  qualquer  offenfa  por  injuf- 
ta  ,  o  mefmo  he  no  preíénte  cazo  •,  que  deferedito  nos  cauzaria  com 
todo  o  mundo  accaó  taó  indigna  ,  os  olhos  de  todos  attendem  aos 
procedimentos  de  hum  reino  ,  que  ontem  fe  reítaurou  ,  que  julgarão 
poes  cites  de  taó  ruins  princípios  ̂   acha-fe  em  noífo  porto  a  mayor 
contenda ,  que  o  mundo  vê  ,  acha-fe  a  mães  clara  juíliça  contraporia 
à  mayor  maldade  ;  a  lealdade  a  iníedellidade  a  nobreza  à  villeza  ,  a 

p:edade  juítiricada  ao  rigor  mães  injufto  ;  hum  Rey  contra  feus  vaí- 
fallps  rebeldes  em  o  porto  de  outro  Rey,  feu  confederado,  a  pala- 

vra real  empenhada ,  o  commum  parecer  repprovando  taó  facinorozo 
acTo;o  deferedito  do  Rey  ,  Reyno  ,  e  nacaó  fe  profira  a  injurias 
merecidas  confentindo  em  taó  exceíTiva  maldade  ;  arrifea-fe  a  confer- 
vaçaó  de  que  nos  feja  exemplo  ,  o  que  EIRey  Carlos  I.  de  Gram- 
Bretanha  dizia  de  íi  ja  quando  fe  via  attormentado  de  trabalhos  ,  que 
a  única  regra  da  pollitica  era  a  juíliça,  e  paz  da  confeiencia,  que  a 
todos  os  mães  commodos  fe  havia  de  antepor  ,  e  aífirma  fer  cuuzada 
lua  ruina  de  admittir  outras  conveniências  deixando  aquella  regra 
mães  fegura  ,  como  logo  experimentados  nos  no  fatal  íucceífo  deite 
Rey  ,  queremos  imitalio  nos  meyos,  fujamos  de  caminhos,  que  a  taó 
infcllis  fim  dirigem,  abracemos  o  que  he  juíto  obrar,  quanto  mães , 
que  as  conveniências  o  accompanhaó. 

Appontava-fe  hum  meyo  de  confervar  aqui  os  Princepes,  e  os 
Parlamentados  fora  do  porto  ;  para  romper  guerra  com  aquelles  por 
fe  lhe  faltar  ao  prometido  ,  e  com  eíles  por  os  expor  aos  rifcos  da 
Coita  ,  ou  que  he  para  mim  o  mães  certo  darmos-lhe  occaziaó  de 
uzarem  na  noífa  Barra  de  feus  perverfos  coílumes  quebrando  mães 
depreífa  comnofeo  por  regiítar  ,  e  roubar  quantos  navios  entrarem 

do  que  por  outro  motivo  -,  eíte  meyo  poes  como  dizia  fó  para  que- 
brar com  ambos  he  muito  digno  de  louvor ,  e  conforme  à  neutra- 

lidade. Os  que  mães  fe  appontaó  ,  como  faó  lahirem  os  Parlamenta- 
dos fora  do  alcance  das  Torres ,  e  depões  fazermos  fahir  aos  Prince- 

pes j  concedermos  prioridade  na  fahida  aos  que  primeiro  dando-lhe 
liberdade  o  fizerem ;  naó  darmos  aos  Princepes  nem  três  marés  ;  en- 

contrão 
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contraó  totalmente  a  juftiça,  como  mofírei  em  outro  papel;  e  naó 
contentamos  aos  Parlamentarios  ,  oífendendo  juntamente  aos  Prince- 
pes  ,  fomentar  o  accendido  fogo  entre  Rey  juítificado,  c  vaífallosin- 
juftos  hum  Rey  Chriftaó  taó  zellozo  da  juítiça  ,  e  colligado  do  ou- 

tro ,  parece  a  mayor  íem  razão  (  maes  confemò  de  Chufai ,  que  de 
Achitophel  )  por  tanto  íem  receyo  de  que  fe  enforque  quem  o  deu 
fe  pode  deixar  de  feguir. 

Concluo  moítrando  a  jníHça  ,  impiedade,  infídellidade ,  e  in- 
conveniência, e  deferedito,  que  dos  dittos  meyos  ganhamos,  reftahum 

que  he  ,  o  que  pertendi  corroborar  poes  fatisfaz  à  juítiça  ,  naó  en- 
contra à  piedade  ,  pugna  polia  fé  prometida  ,  acereditta  o  Rey,  que 

o  executa  ,  de  juílo  ,  pio  ,  Mel ,  e  generozo ,  e  traz  comfigo  conve- 
niência de  por  ventura  guardar  a  neutrallidade ;  mas  rompendo-a  an- 

tes impugna  rebeldes  ,  do  que  offende  juíiiíicados  ,  e  finalmente  as 
principaes  caufas ,  que  da  parte  dos  Parlamentarios  nos  obrigavaô  a 
eítarmos  neutraes  vejo  rezollutas.  Primeira  de  poder  aver  engano  na 
juíliça  das  partes ,  naó  tem  fundamento  poes  o  Concilio  univeríal 
Conftancienfe  na  feíTaô  decimaquinta  condemna  por  heritico  formal  a 

qualquer ,  que  afíirmar  poder  algum  fubdito ,  ou  fubditos  congrega- 
dos matar  a.  leu  legitimo  Rey  ,  poílo  que  os  trate  tyrannicamente , 

EIRey  Carlos  da  Gram  Bretanha  era  legitimo  B.ey  como  os  Parla- 
mentarios confeífaó  ,  e  naõ  era  tyranno ;  deve  logo  todo  o  Rey  Ca- 

tholico  feguir  efta  parte  por  de  fé  fem  errar.  Segunda  de  naô  fermos 
juizes  competentes  naô  obíta ,  porque  a  todo  Chrifcaó  compete  jul- 

gar por  certo ,  o  que  a  fé  eníina.  Terceira  da  falta  do  commercio , 
he  invallida  poes  naó  depende  noífa  confervaçaó  da  do  Parlamento , 
e  ja  Portugal  naó  teve  pazes  com  Inglaterra ,  e  fe  confervou  ,  e  liip- 
pondo,  que  fe  deítruiria  o  Parlamento  por  ventura  fe  perderia  Por- 

tugal ?  Se  iílo  aííim  for  nao  tratemos  de  couza  alguma  porque  bre- 
vemente nos  accabaremos  ambos  ;  naó  tenhamos  dependência  de  re- 

beldes ,  nem  tratemos  brandamente  com  elles  ,  porque  em  tudo  haó 
de  achar  deífeitos  quem  athe  em  Chrifto  (  o  que  athegora  nenhum 
herético  diíTe )  os  confeíTaó  ,  confulce-fe  o  meyo  de  prohibir  a  fahi- 
da  do  porto  aos  Parlamentarios  em  cazo  ,  que  naó  fe  accomniodem  , 
como  naó  accommodaraó  ,  c  lembremo  nos  ,  que  licitamente  pode- 

mos tomar  todos  cites  navios  aos  Parlamentarios ,  e  com  os  que  tem 
no  Brazil  ,  na  índia  ,  e  maes  Conquiftas  ,  e  partes  do  Reino  fazem 
grande  quantidade  ,  que  lhes  deminuimos  ,  e  augmentamos  a  nos  ,  o 
íer  iílo  licito  confia  de  ferem  elles  foragidos,  rebeldes  ,  femipagaons, 
e  haverem  viollado  indigniííimarnente  todas  as  immunidades  de  no  fio 

porto  ,  e  terra  ,  e  advirtamc: ,  que  latet  anguis  in  herba  \  às  ebjec- 
çoens  ,  que  fe  oppuzerem  eílimarei  reiponder  para  que  maes  luílre  a 
verdade  ,  que  manifefto  ,  quanto  maes  forem,  tanto  maes  juíliíiço,  o 

que  digo  ,  e  acerefeento  com  Marco  Tuilio  :  Ego  malis  fententijs  vin- 
ci  non  pofjum  ,  banis  paffum  ,  &*  Hbentèr. 

As  primeiras  oejeçoens,  que  fe  me  oppóem  procuro  rezolvcr 
rezumindo-as  primeiro  nefia  forma. 

Primeira  a  amizade  celebrada  entre  EIRey  de  Portugal  ,  e  o  de 

Tom.  IV.  Kkkkk  '  Ingla- 
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Inglaterra  nos  obriga  ,  à  do  Parlamento  como  a  parte  principal  do 
Reyno  reipondo  ,  em  duas  maneiras.  Primeira ,  que  nós  cappitulla- 
mos  ío  com  os  íucceíTores ,  e  íubditos  de  EIRcy  Carlos  I.  e  cííes 
Parlamentarios ,  nem  huma  ,  nem  outra  couza  faó.  Segunda ,  ainda  no 
cazo  ,  que  a  cappitullaçaó  fe  entendcíTe  com  o  Parlamento  ,  feria  com 
o  legitimo ,  e  que  exiíiia  naquelle  tempo  ,  porém  naó  com  eíle  ille- 
gitimo  ,  e  rebelde. 

Segunda  ,  naó  eílamos  obrigados  à  prometia  dos  três  dias  por 
muitos  motivos.  Primeiro  por  fe  haver  ditto  aos  Princepcs  antes  , 
que  chegaífem  os  Parlamentarios  ,  era  rezaó  fe  foliem  por  cauza  da 
certeza  ,  que  diíío  fe  tinha.  Segundo  porque  para  obrigar  os  Parla- 

mentarios ao  prometido  fe  havia  de  communicar  com  elies  couta  , 

que  EIRey  da  Gram  Bretanha  encontrava.  Terceiro  porque  jaós  Par- 
lamentarios concedem ,  o  que  devem  ,  aílegurando  naô  pelleijaraó  no 

porto  ,  nem  alcanfe  das  Torres.  Quarto  porque  em  fe  lhes  conceder 
licença  para  fahir ,  pedindo-a  elles  por  eícritto  ,  fe  faz  de  noífa  par- 

te o  poífuhido.  Quinto  porque  naó  há  obrigação  de  noífa  parte  , 

quando  o  promettido  naó  foi  com  exprefTaó  ,  e  folemnidade  •,  e  pof- 
to  que  aíTim  foíTe  naó  nos  obrigava  havendo  perigo  de  romper  guer- 

ra com  os  Parlamentarios.  Reipondo  ao  primeiro  motivo  naó  fer 
baítante  a  derrogar  o  prometido  por  quanto  a  culpa  da  dillaçaó  dos 
Píincepes  ,  foi  mais  noífa  no  embaraço  da  venda  ,  que  fua  ,  e  quan- 

do o  naó  foífe  naó  fe  poz  comminacaó  aos  Princepes  fenaó  fahiífern 
logo,  nem  lhe  manifeílamos  niííb  conveniências  noífas,  antes  refpei- 
tos  feus  ,  nem  por  eíla  vez  obrava ,  o  mandallos  fahir  como  quer 
que  elles  entrarão  fem  determinação  de  tempo  ,  e  finalmente  depões 
de  fe  lhe  dizer  fe  foliem  lhes  refformamos  a  mefma  promeífa  dos  três 
dias ,  íinaí  evidente  de  naó  eíhr  derrogada  por  caufa  da  lua  dillaçaó. 
Ào  fegundo  digo  ,  que  huma  vez  ,  que  communicamos  com  os  Par- 
lamentarios  naó  obíla  couza  alguma  o  pedir  EIRey  da  Gram  Breta- 

nha naó  fe  conimunicaífe  a  promeíla  feita  ;  quanto  mães  que  para 
prohibir  fahida  do  porto  he  a  comminacaó  naó  de  palavras  ,  fenaó  de 
bailas,  e  fogo,  a  qual  EIRey  da  Gram  Beríanha  dezeja  uzemos  com 
o  Parlamento. 

Ao  terceiro  digo,  que  como  a  fahida  he  com  perigo  de  ruína 
junto  ao  porto  naó  fe  chama  livre  ,  como  prometemos  nos  Prince- 

pcs ;  nem  íàtisfazcmos  a  protecção  de  três  dias  permittindo  ( naó  di- 
go ia  o  fahifem  antes  dclles  os  Parlamentarios)  fenaó  ainda  o  pcllei- 

jarfe  antes  delles  cumpridos,  como  acconteccria  fe  fomente  athe  o 
alcance  das  Torres  naó  houveífe  de  aver  hoílillidade. 

Ao  quarto  diftingo  a  obrigação  naó  eftariamos  obrigados  aos 
tres  dias  fe  os  Princepes  diíleíFem  fe  queriaó  hir  poílo  que  fe  lhe  naó 
concedeíTe  iíio;  porém  de  outro  modo,  o  pedir,  que  fe  querem  hir 
nada  muda  a  obrigação. 

Ao  quinto  digo  ,  bailar  a  follemnidade ,  que  houve ,  como  foi  , 
rcfponderfe  a  Amoldo  de  Lísle,  e  juntamente  nas  cartas  para  EI- 

Rey da  Gram  Bretanha  ,  Princepe  Ruperto  fazeríe  mençaó  da  ditta 
refpofta  debaixo  do  ílnal  real  3  quanto  mães,  que  as  promcíTas  de  tal 

condi- 
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condição  ,  como  cílá  ,  a  que  os  Philofophos  chamaó  fine  qtta  non  , 
obrigaõ  de  toiio  o  modo  ,  como  he  refoluçaó  commua ;  e  quando 
naó  obriguem  fera  a  outras  couzas  concernentes  a  aquelle  fim.  po- 

rém íempre  obrigaó  ao  lubítancial  da  condição. 
Terceira  objecção  moílra  os  perigos  ,  que  podemos  recear  de 

romper  guerra  com  o  Parlamento ,  e  apponta  primeiro ,  que  em  feu 

poder  eílaó  de  prefente  as  forças  de  Inglaterra  *,  e  que  poderão  di- 
zer fe  lhes  quebrou  a  legurança  com  que  entrarão  no  porto.  Segun- 
do, que  fe  poderão  unir  à  Caílella.  Terceiro  que  impedirão  o  com- 

mercio  ,  e  rendimento  das  Alfandegas.  Quarto  que  fe  perderá  a  ma- 
yor  parte  das  forças  de  noíTa  frotas  ,  em  que  agora  vaõ  intereíTàdos 
de  noíía  parte  dous  milhoens.  Quinto  que  fe  nos  virmos  em  aperto 
nenhum  amigo  de  EIRey  da  Gram  Bretanha  nos  hade  ajudar.  Sexto 
que  naó  devemos  temer  a  EIRey  quando  reftituhido,  porque  primei- 

ro paflaraó  muitos  annos.  Settimo  he  grande  o  poder  de  Inglater- 
ra ,  como  fe  vio  eftando  Portugal  unido  a  Caílella. 

Refpondo ,  que  procuremos  feguir  neutralidade  em  quanto  fem 
rifeo  da  confeiencia ,  reputação  ,  e  conveniência  pudermos  ,  porem 
havendo  de  romper  antes  com  o  Parlamento  ,  e  aííim  quanto  ao  pri- 

meiro, digo  que  fe  o  poder  eftá  com  o  Parlamento,  também  as  guer- 
ras civis ,  e  de  EIRey ,  c  feus  alleados  o  oceupaó  \  nem  fe  podem 

queixar  de  os  termos  pões  nem  o  papel  fe  aífinou  ,  e  elles  ja  o  que- 
brarão com  tanta  dilação  depões  de  paffar  a  tempeílade. 

Ao  fegundo  digo,  que  fe  lhes  convier  de  qualquer  modo  o  fa- 
raó ,  e  fenaó  de  nenhum. 
Ao  quarto  digo  ,  que  de  tanta  conveniência  he  aos  Parlamenta- 

rios ,  o  noíTo  commercio ,  como  a  nos  o  feu,  e  elles  perdendo  o  nof- 
fo  íicaó  com  nenhum  útil  para  fi  qual  he  o  de  Caftella  pees  nem  com- 
modidade ,  nem  affucares  ,  nem  drogas  da  índia  tem  como  nós  j  e 
e  comnofeo  ficaõ  commerceando  Francezes  ,  Hollandezes  ,  Suecos  ,  e 
poderemos  augmentarnos  de  navios  tomando  os  feus ,  que  nos  noffos 
portos  fe  achaô ,  que  faó  perto  de  feffenta  ,  fegundo  ouvi  reíferir  ;  e 
ao  Brazil  fe  deve  avizar ,  tenhaó  cuidado  nos  navios  Parlamentados. 
Ao  terceiro  digo  ,  naó  daraó  lugar  aos  Parlamentados  as  guerras  in- 
tcfíinas  à  nos  impedirem  o  commercio  ,  quanto  mães  ,  que  as  arma- 

das de  França,  e  Princepe  Ruperto  para  mayor  lucro,  e  prezas  íul- 
caraõ  eftes  mares  ,  e  os  defpejaraó  ,  nem  os  Parlamentados  quererão 
cada  vez  irritar  mães  noíTos  colligados  contra  íi  com  eíle  impedi- 
mento. 

Ao  quinto  digo  ,  fera  muito  peor  telíos  por  contrários  ,  do 
que  naó  nos  ajudarem. 

Ao  fexto ,  há  mães  certas  prophecias. 
Ao  fettimo ,  Eftá  refpondido. 

Accreícento  a  palavra  real  dever  fer  mães  firme ,  que  outra  al- 
guma. 
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Tarlamentcrlúrum ,  eijijue  annuentium  detecta  lama. 

T&^Ulta,  &  apparentèr  roboratas  objectiones  in  refponfum  Arnol- 
jLvJ  do  Lisleo  datum  ,  &  ejus  confequentia  cúm  conjiciantur ,  aerc 
fultas ,  conabor  ,  rejiciendis  rejeclis  ,  bonum  ex  maio  ,  ò  falfo  verum 
eruere  ;  quod  fà&um  exiftimo,  fi  obje&ionum  contradi&oria;  demon- 
ítrentur  •,  ut  efficere  propono ,  airertionibus  fubfequentibus. 

Pacis  tractatus  inter  Sereniíílmum  Portugallias  Regem ,  &  mag- 
nas Britannias  factus  nullatenús  nos  ad  Parlamentariorum  amicitiam 

trahit. 
Probatur  primo :  Ex  verbis  cellebrati  tractatus  nòs  Regi  mag- 

nas Britannias  Carolo  I.  ejus  íucceíTòribus  ,  iubditiíque  ligamus.  Pa- 
tet  expreíTe  in  contraótu.  Sed  Parlamentarij  non  tiint  fucceflores  pras- 
dicii  Regis  ,  quia  Regi  in  regno  hasreditario  non  fuccedit  refpubli- 
ca  ;  nec  íunt  ei  fubditi  ,  fed  potiíis  obftinatè  rebellantes. 

Ergo  pacis  tractatus  &c. 
Probatur  fecundo :  Finis  conciliatas  pacis  eft  mutuum  auxilium 

indigentia;  tempore  juftè  quasfitum.  Patet  ex  quotidiana  coníuetu- 
dine. 

Atqui  ab  inftabili  republica  auxilium  haberi  implicat ,  jufta  ab 
injuílis  petere  nefas  eft. 

Ergo  quia  auxilium  ( íi  juftè  quaeratur)  a  Parlamentarij s  exigi 
non  debet ,  pacis  tractatus  inter  &c. 

Probatur  tertiò:  Si  pacis  traclatus  ad  quamlibet  regni  partem, 
ctíi  a  Rege  cum  quo  eft  celebratus  ,  divulfam  fpectat ,  fupervacaneè  à 
Regibus  Caftellas  unitis  pacem  poítullavimus. 

Atqui  id  recté  íactum  eft ,  &  Danias  Rex  noftros  non  admiíit 
legatos ,  quamvis  Caftellano  federatus. 

Ergo  pacis  traclatus  &c II. 

Principi  Roberto  negari  non  potcrat  conceííío  ingrelíus  nof- 
trorum  portuum.  Probatur  primo  :  Non  poteft  abíblutè  negari  claf- 
íi  Principis  fasderati  portuum  ingrelíus  j  alioquin  inter  eos  non  eflet 
pax  ,  mutuis  quas  nititur  auxilijs. 

Atqui  Princeps  Pvobertus ,  &  qua  talis,  &  qua  claííis  Regis 
magnas  Britannias  architallaílus ,  nobis  fasderatus  eft  ,  nàm  in  Rege 
Carolo  li.  federa  continuara  ílint. 

Erço  Principi  Roberto  negari  non  potcrat  &c. 
Piobatur  fecundo:  Hofpitalitatcm  non  denegare  eft  de  jure  di- 

vino •,  diliges  proximum  tuum  íicut  te  ipfum  :  de  jure  naturali ,  om- 
nes  naturalitèr  ad  pictatem  movemur  hofpitium  concedentes  :  de  ju- 

re gentium  :  apud  omnes  communitèr  hofpitio  excipiuntur  amici. 
Atqui  quod  de  jure  divino,  naturali,  &  gentili  fieri  debet,  de- 

nega ri  nequit. 
Ergo  Principi  Roberto  &c. 
Probatur   tertiò:   Si   omnes  amicos   recipere   debemus,  quidni 
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erit  Principi  Roberto  ?  Eximi;*:  nobilitatis  viro  ,  qui  nulli  Germanlae 
cedere  jure  debet  ;  hxeque  Europaús  íolet  antecellere,  coniobrino 
magnas  Britannia:  Regi ;  juftiffimas  caufae  fortiííimo  athletíe  ,  Auftria- 
eis ,  atque  nos ,  irreconciliabili  hofti ,  robore  militari  preclaro  ,  pro- 
prium  honorem  intemmeratum  fervaiidi  acérrimo  propugnatori,  bona, 
ut  videtur ,  praedito  Índole;  íi  enim  in  aliquibus  videtur  afpcrior, 
timet  laeíionem  honoris ,  in  omnibus  tamen  regime  ( obfequiofó  adnio- 
dúm  )  fe  fubdit  voluntati. 

Ergo  à  fortiori  Principi  Roberto  &c. 
III. 

Principi  Roberto  negari  non  poterat  venundatio  deproedata- 
rum  a  Parlamentarijs  rerum. 

Probatur  primo:  Alijs  nationibus  fàsderatis  paíTim  permittimus, 
&  Gallis  ,  íi  Parlamentarias  opes  prsedã  accepta  venderent ,  permii- 
fum  iri  credo  abfque  diílinclione. 

Atqni  Grotius  videndus  ,  &  communitèr  apud  eundem  Grotium 
(17)  hasc  verba  habentur:  Ex  íuppoíitione  (inquit)  jus  camm\mQ{i7)dejursM.& 

eíl  ad  aéhis ,  quos  populus  aliquis  externis  promifeuè  promittit.  Nam/^6'- ^  2-  c-z-  §-22- tunc  íi  unus  populus  excludatur,  ei  fit  injuria.  Sic  íi  externis  alicu- 
bi  venari ,  piicari ,  aucupari ,  margaritas  legere  licet ,  íi  ex  teftamen- 
to  capere ,  íi  res  vendere  &c.  uni  populo  id  negari  non  poteíl ,  niíi 
delictum  prasceíTerit.  Hícc  ille. 

Ergo  íi  hoc  uni  populo  denegari  non  poteíl ,  quid  ni  frederar 
to  Regi ,  &  Principi  ?  Igitur  Principi  Roberto  negari  &c. 

Probatur  fecundo  :  Qusecumque  maximè  conveniunt ,  denegari 
non  poííunt ;  omnia  enim  propter  convenientiam  lubimus  pericula. 

Atqui  maximè  convenit  cum  magnas  Britanniae  Rege  continua- 
re  amicitiam  ;  quia  forfan  cito  robore  fruetur  Anglico,  nulhun  con> 
mercium  relinquere ;  Regem  injuílò  legitimo  fpoliatum  regno  faltem 
permiííivè  juvare  ;  quae  omnia  venumdatione  prsedarum  Principi  Ro- 

berto conceíTa  aíTequuntur. 
Ergo  Principi  Roberto  negari  non  poterat  &c. 
Probatur  tertiò  :  Si  aliquod  huic  rei  poílit  eíTe  obílacuíum,  fo- 

ret  timor  irritationis  rabidi ,  íicut  viperíe  Parlamenta:  nàm  alias  Prin- 
cipi amico  illa  vendido  negari  minimè  poíTet. 
Atqui  quod  utrique  conceditur  seque,  neminem  laedit  (hic for- 

te ex  parte  P«.egis  poterat  reperiri  dolor,  non  autèm  ex  injuíla  re- 
bellantium. ) 

Ergo  Principi  Roberto  negari  &c. 
IV. 

Secundum  júris  rigorem  non  debet  culpari  Princeps  Robcrtus 
captarum  Parlamentariarum  navium. 

Probatur.  Tantúm  ,  ubi  imperium  in  maré  extenditur,  prxdss 
ab  amico  fíeri  non  políunt  :  quia  jàm  proteguntur  ab  imperante  ibi. 

Atqui  hoc  imperium  eíl  tantum  fub  poílibili  dcfíeníionc»  hoc  eít 
intra  jaclum  bombardici  globi ;  nàm  ibi  efe  imperium  ubi  imperans  y 
quod  lubet ,  facerc  poteíl.  Princeps  vero  naves  crepit  extra  bombar- 
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Ergo  fecundúm  júris  rigorem  &c. 

V. 
Poterat  Princeps  Robertus  capere  Parlamentariam  navem  è  Bra- 

íilijs  venientem. 
[i%)Grotiusâe}w.  Probatur  primo:  Navis  hoílilis  ubique   locorum  ,  pratcr  Prin- 
helL  /.  5.  c.  6.  §.22.  cipis  fubdita  ,  capi  ab  hoíte  poteft. 

Atqui  ratio  dignofcendi  infeflas  a  pacificis ,  fumitur  ex  vexil- 
lis ,  quíe  in  prsedicta  nave  Parlamentaria  erant  :  vexilla  enim  homi- 
num  impofitione  ad  id  conftituuntur. 

Ergo  poterat  Princeps  Robertus  &c. 
Probatur  fecundo:  Quicquid  de  jure  gentium  non  eft  prohibi- 

tum ,  aut  in  tra&atu  pacis  non  eontinebatur  ,  poterat  Princeps  Rober- 
tus facere ,  quia  ad  ea  folúm  tcnebatur. 
Atqui  jus  gentium  ubique  deprehenfas  hoíliles  res  concedit  ,  in 

contradbu  prsedx  non  reftringebantur. 
Ergo  poterat  Princeps  Robertus  &c. 

VI. 
Princeps  Robertus  refpondens  Sereniííimo  Portugalliae  Regi  fe 

mox  dimilfiirurn  navem  ,  modo  idemmet  Rex  ei  aut  aíferat  íic  deju- 
re  efle  ,  vel  id  jubeat ,  íatisfecit, 

Probatur.  Princeps  Robertus  poterat  juftè  capere  navem ,  jars- 
que  capta  cenfebatur  ,  quia  tranfíerant  vigintiquatuor  horse ,  fecun- 
dum  jus  Europa^  gentis  ;  ipfe  vero  agit  architailaílum  Regis  mag- 

na; Britannix. 

Atqui  ipfe  ,  ut  minifter  regius  ,  non  poterat  ex  fe  jus  capturas 
dimitere  ipfo  Rege  início  ;  niíi  ipíi  reíponderet  ,  vel  Sereniflunus 
Portugallias  Rex  indicavit  jus  contra  me  eíPe  ?  vel  juílit  navem  dimit- 
tere. 

Ergo  Princeps  Robertus  refpondens  &c. 
VIL 

Princeps  Robertus  culpa  inuri  non  debet  nimiaz  detentionis  in 
hoc  portu. 

Probatur  primo ;  Nullum  tempus  in  refponfione  Amoldo  Lis- 
leo  dato  deíignabatur. 

Ergo  nimige  detentionis  culpari  non  debet  \  quamvis  exire  juf- 
fus  eíTet :  quia  id  pro  hac  vice  non  obiigabat  cum  ,  qui  ante  tempo- 
ris  dctcrminationem  ingrelius  fuerat. 

Probatur  fecundo  :  XJbi  non  adipifcitur  íinis ,  media  non  ceíTant. 
Atqui  fínis  ingreílus  Principis  Roberti  erat  pradarum  venum- 

datio  jam  fibi  conceífa :  qu&  varijs  tricis  à  nobis  complicata  eft,  uf- 
qne  ad  pofteriora  fere  Februarij  ;  prseterea  ipfemet  Princeps  indigebat 
rcfcclione  fuis  navibus  ad  cgreífum ,  qua  in  undccim  navigijs  ad  mi- 
nns  quàm  ad  menfem  extendi  nequit ,  praefertim  ubi  ei  fubditi  non 
crant  ,  fed  potiús  plurimorum  Parlamentariorum  impcdimenta ;  jam- 
que  egredi  contondebant  cum  Parlamentaria  claílis  vigefimo  Martij 
ad  Cafcailes  devcnit. 

Ergo  Princeps  Robertus  culpa  inuri  &c, 

prin- 
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VIIL 

Princeps  Robertus  non  injuftè  valdè  progrcftus  eft,  in  pluri- 
mis  fibi ,  inftar  culpa;  ,  injunclis. 

Probatur  primo  :  In  aliquibus  noftram  facilò  ignorabat  metho- 
dum  *,  alias  íibi  vilipendij  eíTe  putabat  ,  qusedani  forte  faceret  quia 
nemo  ex  omni  parte  beatus ,  verum  in  omnibus  ad  Sercniífimum  Por- 
tugallire  Regem  cenfet  reccurrendum  efle  :  fuse  voluntati  non  lblúm 
ac  debuerat ,  fed  plus  etiam  íe  fubmittens  obfequio  multo. 

Atqui ,  qui  íic  progreditur  non  inuítò  vaidè  procedit. 
Ergo  Princeps  Robertus  &c. 

IX. 

Principi  Roberto  prioritas  in  egreílu  pra:  Parlamentarijs  debet 
concedi. 

Probatur  primo :  Non  legi  ,  fed  Iegislatoris  fini  debcmus  at- 
tendere. 

Atqui  fínis  triduannas  Jegis  in  pcrtimm  egreíTu  eft  duplex :  pri- 
mus  in  portu ,  aut  ejus  aclio  non  com  mi  t  tatu  r  praelium.  Secundus  li- 

bere exeant,  aut  ingrediantur  amici ,  íicuti  indiguerint ,  verum  íi  po- 
tentior  prius  exeat ,  concludet  portus  oftium  ,  quo  líber  non  manear, 
contra  finem  fecundum ,  &  íi  reclufus  exire  voluerit  in  ipfomet  prar- 
liabitur  oftio  ,  contra  primum ,  phetèrea  qui  à  longiore  tempore  de- 
tinetur  in  portu  ,  plus  indiget  exitu  ,  quàm  qui  à  breviore ,  &  hic 
eft  finis  fecundus  ,  Princeps  vero  Robertus  uírumque  complectitur 
nam  oc  robore  minor ,  &  tempore  antiquitatis  longior  in  mora  Par* 
lamentarijs  eft. 

Ergo  Principi  Roberto  prioritas  &c. 
Addo  hoc  in  tota  Europa  fieri ,  ut  innumera  exempla  often- 

dunt. 

Probatur  fecundo  :  Quando ,  quas  conceduntur  ,  non  seque  am- 
bobus  contendentibus  interíunt ,  neutralitas  deficit ,  quam  fequi  to- 

tó animo  cupimus. 
Atqui  Princeps  Robertus  íongius  (  fpatio  fere  unius  leuc?e)  ab 

oftio  portus  diftat  ,  quàm  Parla 'iientarij  ;  igitur  neutralkatem  nofl 
íervamus  ,  íi  eas  ,  prout  cafus  ded^rit ,  priús  emittimus  j  Prijicipem  ve- 

ro Robertum  aítx  juvant  rationes. 
Ergo  Principi  Roberto  &c. 

X. 

Non  fatisfacimus  poilic*tationi  Principi  Roberto  faclre  protc- 
ótionis  ,  fi  ipfum  emittimus ,  quamvis  Parlarmentarijs  extra  portum 
conftitutis  ,  Ci  probabiliílimum  íít ,  inter  eos  prajlium  fore  comini- 
tendum  juxtà  noftrum  maré. 

Probatur.  Ille  liber  appellatur  egreTus  ,  qui  ab  egredicnte  po- 
teft  concupifci. 

Atqui,  íi  probabiliíTfmurn  O.t  pr.tlium  committi  juxta  noftrum 
maré,  non  potcft  egrc.Tus  à  Príncipe  Roberto  minus  robore  prseftan- 
te  appetti. 

.  Ergo  ei  cgreífus  liber  non  eft  j   ac   proptcrèa  non  fatisfacimus. 
pollicitatiouis  &c. 

Nec 
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Nec  objici  poteíl  hoc  ;  Princeps  Pvobertus  (ex  mea  fententia) 

poterat  juílè  capere  hoíliles  naves  ,  modo  eflent  extra  bombardici 
globi  jaclum  ,  ergo  etiam  inter  Príncipes ,  &  Parlamentarios  modo , 
extra  eundem  jaclum  pralium  poteíl  iniri :  Refpondeo  efle  diverfas 
rationes ,  quia  navis  ingrediens  venit  à  non  proteclo  in  proteclum : 
cui  dum  non  continget  improtecla  eíl  :  atqui  exeunt  à  proteclo,  egre- 
diuntur  ad  nen  protedtum ,  &  proteclio  egreíTus  fupponit  liberta- 
tem ,  qua:  illo  modo  non  confequitur  ;  ingreirus  vero  debet  ibi  tan- 
tíim  eíTe  liber  ubi  proteclus ,  ante  proteclionem  capi  naves  poíTunt , 
fed  poíl  proteflionein ,  quse  egrediuntur ,  libere  exire  debent. 

Panei}. is  Rcberti ,  C3*  Parlamentariorum  tntim. 

Ut  ventas  impugnata  magis  luceat,  ita  injuílis  juítos,  quo  ma- 

gis  niteant ,  comparare  decet. 

Principis    propoíltionum  feries. 

i  Princeps  Robertus  caufam  tue- 
tur  juftam. 
2  Princeps  Rubertus  omnium  re- 

gum  caufam  defendit. 
3  Princeps  Robertus  eximia  no- 

bilitatis  eft. 

4  Princeps    Robertus   Auílriacis 
inimicus  eít. 

ç  Princeps  Robertus  fuam  claf- fem  Gallicíc  unir. 

6  Príncipe  Roberto  bic  detento 
ad  íummum  Parlamentaria;  naves 

non  frequentallent  portum. 

7  Principi  Roberto  amici  funt , 
qui  nobis  fsederati. 
8  Princeps  Robertus  ,  ut  huc  ve- 

nit ,  vehementèr  dixit  fe  circa  ei 

impendendos  honores  nullatcníis 

ambigere  ,  fed  quicquid  SereniíTí- 
mus  Portugallia;  Rexvclit,  idfie- ret. 

Parlamentariarum     propofitionum feries. 

Parlamentarij  proinjuftitia  certant 

Parlamentarij  contra  omne  regale 

jôs  dimicant. 
Parlamentarij  ,  prseterquàm  funt 

ignobiíes  ,  nobiíium  ,  &  ignobi- 
lium  conílituunt  paritatem. 

Parlamentarij  Summo  Pontifíci 

Caftellíe  Regem  fidei  fuse  aíler- 
torem  dant :  híic  commiíTariuin 

mittunt ,  cujus  Pater  nobis  ad- 
modum  hoftis  ,  Caftellanis  be- 
nefícus  erat  ;  fertur  hanc  claíTmi 
liuc  legati  Caftellani  impulfu 
adveniíle. 

Parlamentarij  fuam  claífim  Caítcl- 
\x  jungunt. 

Parlamentarijs  hic  detentis  ,  ipfum 
portum  non  ingredientur  naves, 
faltem  militares,  Regis  magna; 

Britanniae,  Gallica;,  Hollandicae. Suécia;. 

Qui  amici  nobis  funt ,  hi  hoíles 
funt  Parlamentarijs. 

Parlamentarij  fuis  ad  Sereniífimum 

Portugallia;  Regem  litteris  ruf- 
ticitatem  fuam  indicant ,  falu- 
tationem  à  latere  chartse  po- 
nentes  ;  lecunda  perfona  plura- 
lis  numeri  loquentes  ,  cíim  uni , 

&Re- 
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9  Princeps  Robertus  três  naves 
juftò  antequhm  noíhum  fubirent 
maré  deprehendit. 

10  Princeps  Robertus  (  non  re- 
6lè  voluit  compellere  Parlamen- 

tarias naves ,  ad  demitenda  ei  ve- 
xilla  ,  res  per  fejuíla;  aft  propter 
locum  mala. 

n  Princeps  Robertus  cum  de 
Parlamentarijs  loquitur,  eos  rebel- 
les  ,  &  facrilegos  ,  infames  appel- 
lat ',  &  rec>è,  nàm  adverlus  Jegi- 
timum  rebellant  Regem  ,  Iseferunt- 
que  lacra  regia,  infamefque:  íunt 
dum  nec  mala  publicari  fama  me- 
rentur. 

12  Princeps  Robertus  faltem  fa- 
ciatur  aliquo  tcmpore  ex  debito  il- 
li  a  Sercniííimo  PortugallixRcge. 

Alia  complura  digna ,  ut  no- 
ta ,  mirto. 

Hxc  quatuor  mcnílum  tempo- 
re  facta  funt. 

&  Regi  fcribunt;ejufqueCom- 
miíTarius,  mentis  impôs  caput 
in  Regis  colloquio  ,  abiqueejus 
nntu  ,  cooperire  intendi t. 

Parlamentarij  acritèr  urgent  infa- 
nis  ,  &  indignis  verbis  eis  tra- 
dantur  naves  Principum  hoc  in 

portu  detentas. 
Parlamentarij  in  epiítola  ad  Sere- 

niífimum  Portugalliíe  Regem 

mifla ;  dicunt  patiatur  Rex  eo- 
rum  hoftilem  in  Principem  in- 
greflum  nàm  juílum  facinus  ef- 
fe  ;  facultateque  inexpeclata  por- 
tum  ingredi  contendunt,quam- 
vis  multiplicatos  turrium  iclus 
experti  eíTent  ;  tandem  potiús 
metu  moti  ,  quàm  veneratione 
ducli ,  in  portus  oftio  fubíiítunt; 
Gallicseque  navi  ingredienti  ju- 
bent ,  undè  ,  &  quarè  veniat , 
dicat ,  alteram  item  Gallicam  hic 
detentam  ingredientes  quinque 
repertos  nautas  percutiunt ,  tu» 
nefque ,  &  rudentes  rumpunt  : 
res  per  fe  injuífae  ,  &  propter 
locum  peílimse. 

Parlamentarij  non  permitunt  (quod 
adverfus  neutralitatem  QÍTct)  Ca- 
rolum  II.  à  nobis  magnae  Britan- 
nia2  appellari  Pvegem ,  fpurcède 

ipfo ,  &■  fuis  loquuntur;  in  lit- 
teris  ad  Re^em  amicos  Princi- 
pes  piratas  vocant  ;  fuum  exe- 
crandum  facinus  reftitutionem 

vocant ;  &  ciim  reílitutione  ÍSe- 
reniííimi  Portugallise  Regis  com- 

parant. Parlamentarij  nulKim  admittunt 
médium  repugnantes  jure  genti- 
li ,  legique  regali. 

Alia  complura  digna  nota;  com- mitunt. 

Tom.  IV. L111I 

Libe' 
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Libere ,  Quifquis  legis ,  judica. 

Non  nego  refponfum  Amoldo  Lisleo  datum  fore  reflringen- 
dum ,  uti  jam  oítendi  alibi  ,  verúm  Parlamentarij  jam  non  confpicien- 
tur ,  cúm  nihil  proptcr  boni  laruam  haberent. 

Docqdó  de  EiRey  D.  João*  o  IV.  á  Infanta  DenaCatharina,  da 
Ilha  da  Madeira  ,  com  todos  os /eus  lugares,  Cidade  de  La- 

mego ,  e  Villa  de  Moura.  E/lá  no  Liv.  6.  da  Chancel- 
lar  ia  do  dito  Rey ,  a  foi.  ifj.  da  Torre  do  Tombo. 

NutTl.  J  6.  '  r\  Om  Joaó ,  &c.  Faço  faber  aos  que  efta  minha  carta  patente  vi- 
An.  l6?6.     JL^rem   que  tendo  refpeito   a  idade  em  que   fe  acha  a  Infanta  D. 

*   *     Catharina  minha  muito  amada ,  e  prezada   filha  ,  e  a  obrigação    que me  corre  de  lhe  dar  fuftentaçaô  ,  e  dote ,  a  lhe  naó    ter  feito  mercê 
alguma ,  e  ao  muito  que  lhe  he  neceflàrio  para  fuílentar    o  feu  ef- 
tado  ,  conforme  a  quem   he ,  e  ao  que  a  rezaó ,    e    conviniencia    do 
Reyno  pede  ,  que  ella  tenha  ao  diante  ;  e  tendo    outro   fy  refpeito  , 
ao  aperto  em  que  fe  acha  o  património  Real ,  com  a  dicipaçaô  que 
padeceo  no  tempo  da  intruzaó  dos  Reys  de  Caítella  ,  e  ao  que  tem 
defpendido  com  a  guerra  de  tantos  annos ,  no  Reyno ,  e  Conquiftas 
acomodando  afi  a  neceíTidade  da  Infanta ,  com  as  do  Reyno  ,  no  me- 

lhor modo  que  pode  fer ;  tendo  por  certo  da  Infanta   que    me  fabe- 
ra  merecer  toda  mercê  ,  que  lhe  fizer ,  e  que  feus  fuceííbres  faraó  o 
mefmo   ao   Príncipe  meu  fobre  todos  eílimado  ,    e  prezado   filho  ,  e 
aos  Reys  que  lhe  ouverem   de  fuceder  na  Coroa  deites   Reynos  ,  e 
por  folgar  por  todos  eftes  refpeitos ,  e  em  particular    pelos    mereci- 

mentos peíTbaes  da  Infanta  que  acrecentaó  muito  a  eftimaçaó  que  del- 
ia faço,  e  o  grande  amor  que  lhe  tenho.  Hey  por  bem  fazerlhe  mer- 
cê da  Ilha  da  Madeira  com  todos  os  feus  lugares ,  da  Cidade  de  La- 

mego ,  e  feu  termo ,  da  Villa  de  Moura ,   e  feu  termo  ,    tudo  com 
fuás  rendas ,  direitos  ,  foros ,  tributos  ,  ofricios ,    datas ,   Caftellos  ,  e 
Padroados ,  exceto  Alfandegas  ,  e  fizas ,  e  os  Bifpados  de  Lamego , 
e  Funchal ,  que  fempre  ficarão  da  provizaô  da  Coroa ,  afim  ,  e  da  ma- 

neira que  eu  hoje  pofiuo  aquella  Ilha,  Cidade,  e  Villa,    e  mrlhor , 
fe  niilhor  puder  fer,  com  toda  fua  jurifdiçaó  crime  ,  e  eivei  mero ,  e 
rnifto  Império ,  e  todas  as  mais  prerogativas  que  tem  as  doaçoens  da 
Caza  de  Bragança  que  aqui  hey  por  expreífas  ,   e  declaradas  ,  enten- 

do nas  que  a  caza  tem  imeorporadas  para  feus  fuceííòres  ,  e  naó  nas 
peíToacs  que  por  doação  de  fora  concederei    a  Infante  quaes  convém 
a  íua  peflba  ,  c  concederão  meus  fuceííòres  aos  feus  ,  fegundo  as  pef- 
foas  de  cada  hum  ,  e  as  ocazioens,  e  ocurencias  dos  tempos.    E  por- 

que a  renda  da  dita  Ilha,  Cidade  de  Lamego  ,  e  Villa  de  Moura  ,  ti- 
rando as  terças,  c  Alfandegas,  a  defpeza  do  prezidio ,  ou   prezidios 

cia  dita  Ilha  ,  naó  paíTando  dos  que  hoje  faó ,  e  lhe  faço  mais  mercê 

c*os 
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dos  celeiros  de  Moura,  na  parte  que  toca  a  eíta  Villa  ,  nílim  como 
concedi  ao  Infante  D.  Pedro  meu  muito  amado  ,  e  prezado  filho  ,  a 
parte  dos  mcfmos  celeiros  que  toca  a  Villa  de  Serpa,  de  que  he  Do- 

natário ,  e  lhe  faço  outro  íi  mercê  do  Paul  de  Magos  ,  que  ha  pou- 
co tempo  rompi  tudo  fobredito  de  juro  herdade  na  forma  da  ley  men- 
tal,  para  ella  ,  e  feus  fuceíTores,  Baroens  lídimos,  precedendo  o  ne- 
to filho  do  filho  mais  velho  defunto  antes  de  fueceder  ao  thio  ;  fi- 
lho fegundo  ,  e  mais  filhos ,  do  ultimo  pofíuidor ,  e  iíto  falvando  o 

direito  dos  Donatários  ,  que  houver  na  dita  Ilha  ,  e  mais  lugares  de- 
clarados nefta  Doação  que  ficara  em  feu  vigor  em  quanto  durarem 

os  termos  das  fuás  Doaçoens  ,  acabados  elles  da  maneira  ,  que  ajaô 
de  tornar  os  bens  juriídiçoens ,  e  o  mais  que  poíTuirem  ,  à  Coroa  de 
meus  Reynos ,  naõ  vagarão  para  ella ,  fenaõ  para  a  Infante ,  e  feus 
fuceíTores  ,  para  os  terem  ,  e  poíTuirem  na  forma  deita  Doação  ,  e 
faço  a  Infante  a  doação  deita  Ilha,  e  o  mais  acima  contheudos  neí- 
ta  carta,  com  tal  declaração  que  fe  tomar  eílado  fora  do  Reyno ,  e 
por  eíta  rezaõ ,  ou  outra  igualmente  poderoza  ,  lhe  quizer  a  Coroa 
fatisfazer ,  o  juíto  valor  delias  Doaçoens  fera  obrigada  a  dezeftir  del- 

ias. E  poíto  que  os  benefícios  da  dita  Ilha  fe  provejaô  como  da  Or- 
dem de  Chrilto  pela  Meza  da  Conciencia  ,  os  concedo  a  Infante  ,  e 

feus  fuceíTores  para  os  polTuir,  como  Donatária  daquelles  padroados, 
ou  do  uzo  delles ,  aíTim ,  e  da  maneira  que  a  caza  de  Bargança  ,  pro- 

ve algumas  Comendas  da  mefma  Ordem,  e  fendo  neceíTario  fazer  tam- 
bém eíta  Doação  dos  benefícios  ,  e  da  Ilha  como  Meítre  ,  e  Gover- 

nador Perpetuo  adminiftrador  da  Ordem  de  NoíTo  Senhor  Jefu  Cris- 
to ,  a  faço  como  tal  ,  ou  de  juro  ,  e  herdade  ,  ou  quando  niíto  aja 

impedimento ,  em  vida  de  três  peíToas ,  no  melhor  modo  ,  e  forma  , 
que  puder  fer  para  que  tenha  comprido  efeito,  para  o  que  Tendo  ou- 

tro li  neceíTario  fe  fu plica ra  a  fua  Santidade ,  excetuando  a  Doaçaó 
afim  nefta  parte ,  como  em  todas  as  mais  muito  pontual ,  e  inteira-^ 
mente  ,  no  miihor  modo  ,  e  forma  qre  co  uvier  ,  e  quando  aja  con- 

tra ella  outra  couza ,  alguma  parte  por  pequena  que  íeja  tal  impedi- 
mento ,  que  eu  em  todo  ou  em  parte  naõ  poiTa  eíta  Doaçaó  ter  com- 
prido efeito.  Hey  por  bem  que  a  parte  em  que  naó  puder  ter  ,  fe 

íupra  com  outra  equivalente,  em  tal  modo  ,  e  forma,  que  fempre  te- 
nha efeito  o  valor  da  mercê  que  faço  a  Infante  por  eíta  carta,  a 

qual  mercê  ,  e  Doaçaó  lhe  faço  de  meu  moto  próprio  ,  certa  feiencia 
poder  Real,  e  abfoluto  no  miihor  modo,  e  forma,  que  de  direito 
poíTo  ,  e  devo  ,  e  por  firmeza  de  tudo,  o  que  dito  he  lhe  mandei  dar 
eíta  carta  por  my  affinada,  e  paíTada  por  minha  Chancellaria  ,  e  lel- 
lada  com  o  fel  lo  pendente  de  minhas  Armas.  Dada  na  Cidade  de  Lis- 

boa ao  primeiro  do  mes  de  Novembro.  Luiz  Teixeira  de  Carvalho 
a  fez.  Anno  de  1656.  Pedro  Vieyra  da  Sylva ,  a  fez  eferever. 

ELREY. 

Tom.  IV,  Llill  ii  Rela- 
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Relação  da  forma ,  com  que  a  Mageflade  delRey  da  Gratí  Breta- 
nha manifefiou  a  jeus  Reynos  ,  tinha  aju/iado  Jeu  cojcmento 

com  a  SereniJJima  Infanta  de  Portugal ,  a  Senhora  Dona  Catha- 
rina  ,  como  fe  collige  das  cartas  originaes  de  Francijco  de  Mello , 
Conde  da  Ponte  do  Confelho  de  Guerra  dalRey  ncjjo  Senhor  ,  ejeu 

'Embaixador  Extraordinário  à  Sua  Mageíiade  Britânica ,  que  ejlao 
na  Secretaria  de  EJlado.  Foy  imprejja  em  1661. 

Num,  3  7.  "O  Efoluto  EIRey  da  Gram  Brettanha  ,  a  naó  admitir  as  varias 
JA-  propoziçoens  ,  que  fe  lhe  íizeraó  ,  para  que  efcolheíTe  por  Ef- 
poza  huma  das  difterentes  Princezas  ,  que  fe  lhe  nomearão  ;  e  parti- 

cularmente, as  avantajadas  condiçoens  com  que  EIRey  de  Caftella 
perfuadia  à  Sua  Mageftade  Britânica  aceitaffe  qualquer  das  Princezas 
Proteftantes ,  a  quem  para  eíle  fim  ,  mandou  prometer  tanto  dotte , 
como  às  filhas  de  Hefpanha  :  determinou  Sua  Mageftade  concluir  de 
todo  o  cazamento ,  com  a  Sereniífima  Infanta  de  Portugal ,  a  fenho- 
ra  Donna  Catherina  ;  e  defpoes  de  o  haver  communicado  ao  feu  Con- 

felho de  Eftado ,  e  fer  nelíe  approvada  efta  rezoluçaó :  para  que  del- 
le  tiveílem  noticia  todos  feus  Reynos  ,  a  manifeftou  ao  Parlamento , 
que  rezide  na  Cidade  de  Londres ,  com  as  palavras  feguintes. 

Pr 'atiça,  que  fez  Sua  Mageflade  da  Gram  Bretanha  ao  Parlamento 
ã  18.  de  May  o  de  661.  no  tocante  á  Portugal. 

Ao  quero  fenhores  acabar,  fem  vos  dar  novas,  e  novas,  que 
me  parece  haó  de  fer  muito  aceitas  ,  e  aííim  me  tivera  por  ho- 
mem de  máo  natural ,  quando  vo  las  naó  diílera.  Eu  tenho  muitas 

vezes  fido  advertido  por  meus  amigos :  que  ja  era  tempo  de  me  ca- 
zar ,  e  o  mefmo  cuidei  eu  fempre  defpoes ,  que  entrei  em  Inglater- 

ra :  mas  na  eleição  havia  difficuldades ,  fuppofto  foífem  muitos  os 
cazameutos  ,  que  me  fahiaó  ;  e  fe  eu  nunca  houvera  de  cazar  ,  te  fa- 

zer efeolha  ,  que  naó  tiveíTe  algum  inconveniente  ,  creo  viéreis  a  me 
ver  muito  velho  fem  o  fazer ,  couza  que  fei  naó  dezejaes.  Agora  vos 
digo  ,  que  naó  fó  eftou  rezoluto  h  me  cazar ,  mas  com  quem  ,  o  de- 

termino fazer ,  fe  Deos  for  fervido  :  e  no  tocante  à  minha  rezolu- 
çaó ,  tomei  nella  aquelle  concelho  ,  e  deliberação  ,  que  devia  fazer , 

em  matéria  de  tanta  importância  :  e  fiai-vos  de  mim  ,  que  confidera- 
do ,  o  bem  de  meus  Vaílallos  em  geral ,  e  o  meu  ,  he  com  a  filha 
de  Portugal  j  e  quando  eu  o  melhor ,  que  pude  ,  pezei  tudo ,  o  que 
me  occorreo ,  me  rcfolvi  a  communicar  tudo  ,  que  fe  me  havia  ofe- 

recido .  c  tudo,  o  que  em  contra  fe  dizia,  com  o  meu  confelho  pri- 
vado, fem  cujo  parecer  nunca  rezolvi,  nem  rezolverei  couza  alguma 

de  publica  importância :  e  digo-vos  com  grande  fatisfaçaó  ,  e  allcgria 
que  defpoes  de  muitas  horas  de  debattc  em  todo  o  Concelho  ( por- 

que fó  hum  eítava  auzente)  e  que  defpoes  de  fe  pezar  tudo,   o  que 
havia 
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havia  na  matéria ,  prô  ,  c  contra ,  os  Senhores  a  huma  voz  me  acon- 
felharaó  com  toda  a  allegria,  que  fe  pode  immaginar,  fizefle  efte  ca- 
zamento  ,  o  que  eu  conciderei  como  maravilha  ,  c  quaíi  a  inftancia  de 
que  o  mefmo  Deos  ,  o  approvava  ;  e  aílim  me  refolvi ,  e  concluhi  com 
o  Embaixador  de  Portugal ,  o  qual  fe  parte  com  todo  o  Tratado  ajuf- 
tado ,  que  achareis  conthem  grandes  ventagens  para  efte  Reyno  :  e 
eu  trato  com  a  mayor  preíTa  ,  que  poflb  de  vos  trazer  aqui  huma  Rai- 

nha ,  a  qual,  naó  duvido  hade  trazer  comfigo  para  mim ,  e  para  vos, 
grandes  fellicidades.  Naó  acereícento  mães,  porque  o  reffiro  ao  Chan- 
celler. 

A  efta  practica ,  que  Sua  Mageftade  da  Gram  Bretanha  ,  fez  ao 
Parlamento  ,  fe  feguio  a  vezita  ,  que  o  grande  Chanceller  fez  ao  Con- 

de Embaixador  ,  como  fe  vò  pela  carta  feguinte ,  que  elle  efereveo  a 
EIRey  noíTo  Senhor. 

Carta  do  Conde  da  Ponte. 

SENHOR. 

HOje  me  veyo  ver  o  grande  Chanceller ,  com  muita  oílentaçaó  , 
trazendo-lhe  dous  gentis  homens  as  fuás  infígnias  ,  que  la 6  hu- 

ma maça  dourada  ,  e  huma  bolfa  de  velludo  encarnado  bordada  com 
as  armas  de  Sua  Mageftade  ,  da  Gram  Bretanha  ;  e  he  muito  para  fe 
eftimar  efta  vezita  ,  porque  a  naó  fez  athegora  a  algum  outro  Embai- 

xador. Trouxe-me  os  papeis  das  rezolíuçoens ,  que  fe  tomarão  nas 
duas  cazas  de  fenhores  ,  e  communs  do  Parlamento ,  cujas  copias  fe- 
raõ  com  efta  ;  por  onde  VoíFa  Mageftade  ficará  entendendo ,  o  geral 
applauzo  ,  que  toda  a  Inglaterra  moftra  ,  a  feu  Princepe  na  acertada 
eileiçaó  ,  que  fez  da  SereniíTima  fenhora  Infante ,  para  Rainha  deftes 
Reynos.  Deos  profpere  fuás  acçoens,  e  guarde  a  Real  peíToa  de  V. 
Mageftade  ,  como  feus  Vaflallos  dezejamos ,  e  havemos  miller.  Lon- 

dres 23.  de  Mayo,  de  661.   O  Conde  da  Ponte. 

Ordem  da  caza  dos  fenhores  do  Parlamento  no  tocante  ao  caza- 
mento  de  Portugal. 

N(Ts  os  fenhores  ,  e  communs  offerecemos  humilmentc  os  nof- 
fos  reconhecimentos,  e  graças  a  Voffa  Mageftade  por  a  livre  , 

e  graciofa  communicaçaó  de  fua  refolluçaô  no  cazamento  da  Infante 
de  Portugal ;  o  qual  entendemos  fer  de  grande  importância  a  efta 
Naçaó  ;  e  nòs  o  abraçamos  com  grande  alegria,  e  fatisfaçaó,  e  pe- 

dimos encarecidamente  a  Deos,  que  o  profpere,  c  a  Voffa  Magefta- 
de que  o  acabe  com  toda  a  brevidade ;  nem  podemos  expreííar  as 

noftas  rezoluçoens  unanimes,  as  quaes  terão  (como  confiamos)  in- 
fluencia geral  nos  coraçoens  de  todos  os  Vaffallos  de  Voffa  Magef- 

tade ,  que  em  todas  as  oceaíiojns  citaremos  prcíles  para  affeftir  a  V. 

Magefta- 
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Mageftade  em  profeguir  eftas  fuás  intençoens  ,  contra  quaefquer    op- 
poíiçoens  ,  que  hajaó. 

Jo :  Broozone  Clericus 
Parliamentorum. 

Ordem  da  caza  dos  communs  do  Par /amento  ,   ao  cazamento  de 
Portugal. 

Rdena-fe  ( nemine  contradicente )  que  o  Speaker  accompanhado 
com  toda  a  caza  ,  vá  ter  com  Sua  Mageftade  para  fazer  offer- 

tamento  humilde  de  graças  por  a  communicaçaó  gracioza  do  leu  ca- 
zamento rezolvido  com  a  Princeza  de  Portugal ,  e  que  rogaremos  a 

Deos ,  que  o  queira  profperar  ,  e  que  reprezentem  à  Sua  Mageftade 
muito  humildemente  os  feus  dezejos  ,  e  que  queira  Sua  Mageftade 
appreílallo  :  e  pêra  apprezentar  as  noffas  rezolluçoens  unanimes  para 
aífiOir  a  Sua  Mageftade  em  tudo,  o  que  lhe  tocar,  naó  obftante 
qualquer  oppoziçaó ,  e  que  aquelles  fenhores  defta  caza  ,  que  faó  do 
Conlelho  de  Eftado  de  Sua  Mageftade  peçaó  hora  ,  para  que  poffa- 
mos  hir  dar  as  graças  de  parabéns  a  Sua  Mageftade. 

Well  :  Godlesbrok. 
Clericus  Domus  Comunium. 

As  particularidades ,  que  fuecederaó  no  Parlamento  quando  nel- 
le  fe  tomou  efte  affento  ,  fe  vem  mães  largamente  da  carta,  que  Tho- 
mas  Hyaggins  ,  Meniftro ,  que  então  fe  achara  naquelle  Tribunal , 
elereveo  ao  Conde  Embaixador  ,  que  a  mandou  a  Sua  Mageftade  ?  e 
he  a  feguinte. 

SENHOR. 

NAó  havendo  couza  defpoes  do  bem  de  minha  pátria,  que  tan- 
to me  toque ,  como  a  confervaçaô  de  Portugal ,  a  quem  (  co- 

mo Voffa  Excellencia  fabe )  tive  fempre  huma  particular ,  e  inviolá- 
vel arlciçaó  ,  fe  naó  deve  efpantar  Voffa  Excellencia  de  eu  procurar 

fer  o  primeiro ,  que  avizo  a  Voffa  Excellencia  ,  do  que  efta  manhãa 
fuecedeo  no  Parlamento.  Hontem  communicou  EIRey  a  noffa  caza , 
a  intenção ,  que  tinha  de  fe  cazar  com  a  fenhora  Princeza  de  Portu- 

gal,  e  por  efte  refpeito  propoz  hoje  hum  Gentilhomem  a  Caza, 
que  ella  mandaffe  dar  as  graças  a  Sua  Mageftade  da  grande  honra , 
que  nos  havia  feito  ,  de  dar  parte  a  feu  povo  de  feus  Reaes  inten- 

tos ;  e  que  lhe  fignificaffe  da  noffa  parte  ,  que  efte  cazamento  nos 
era  muito  agradável  :  e  pediamos  humildemente  a  Sua  Mageftade ,  o 
concluiffe ,  o  mães  dcpreffa ,  que  pudeffe  f?r  ,  mandando  a  lua  Ar- 
ínada  Real  a  Portugal,  para  trazer  aqui  a  Princeza  noffa  Rainha,  e 
íehhora.  O  Secretario  Mauricio  fe  levantou  lá  de  cima  ,  e  começou  a 

relatar 
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relatar  as  rezoens ,  que  haviaó  movido  ,  a  EIRey  ,  à  fe  refolver  a 
concluir  eíla  alliança  ,  dando-nos  a  entender ,  que  Sua  Mageftade  naô 
tinha  fomente  refpeito  a  íua  própria  fatisfaçaó  na  efeolha ,  que  havia 
feito  de  huma  fenhora  de  taó  rara  belleza ,  e  de  taõ  grande  virtude ; 
mas  que  também  havia  olhado  para  conveniência  publica  ,  e  bem 
commum  de  feu  povo.  Que  efte  cazamento,  naô  era  hum  fimples  ca- 
zamento  de  EIRey  de  Inglaterra ,  com  a  fenhora  Princeza ,  mas  do 
Reyno  de  Inglaterra  com  o  Reyno  de  Portugal  :  e  que  finalmente 
defpoes  do  cazamento  delRey  de  Inglaterra  com  a  filha  do  Duque  de 
Aquitania  ,  fe  naó  havia  feito  outra  alliança  ,  com  tanta  utilidade  pa- 

ra Inglaterra  ;  feguio-fe  o  Procurador  geral  delRey ,  que  celebrou  a 
generoíidade  dos  Portuguezes  ,  pões  fe  empenharão  ,  mães  que  ne- 

nhuma outra  Nação,  na  cauza  de  Sua  Mageftade ,  e  nos  lembrou  que 
EIRey  de  Caftella ,  que  tanto  fe  oppunha  a  efta  alliança  ,  fora  o  pri- 

meiro de  todos  os  Princepes  ,  que  reconheceo  o  governo  daquelles, 
que  matarão  o  Rey  paílado.  Defpois  de  haver  difeurfado  fobre  a  in- 
folencia  do  Baraõ  de  Batevilla  ,  pella  repartição  ,  que  fez  em  toda 
a  Cidade  do  papel ,  de  que  a  Voíla  Excellencia  dei  huma  Copia. 
Rogou  ao  Parlamento  ,  fe  apreífaffe  a  ter  efte  comprimento  com 
EIRey  a  fim  ,  de  que  o  Embaixador  de  Hefpanha  ,  antes  que  daq  u 
fe  partiíle,  pudeíle  ver,  que  feus  artefícios  naó  haviaó  podido  fazer 
alguma  impreffaó  nos  ânimos  dos  Inglezes :  e  de  affegurar  a  Sua  Ma- 

geftade ,  que  o  feu  povo  eftava  muito  prompto  para  fuftentar ,  o  que 
Sua  Mageftade  tinha  feito  ;  e  para  empregar  feus  bens  ,  e  fuás  vidas 
contra  todos  aquelles ,  que  fe  atreveffem  a  contradizer  o  cazamento 
de  Portugal.  Eu  eftava  apparelhado  (  f e  alguém  o  encontra  fie )  a  fuf- 

tentar o  partido  de  Portugal ,  quando  toda  a  caza  ,  fem  querer  mães 
ouvir,  gritou  com  hum  univerfal  confentimento :  Que  aíTim  fe  orde- 
naffe.  De  forte  Senhor  ,  que  Voffa  Excellencia  naô  fó  tem  o  Con- 

celho empenhado  nefta  lua  caufa  ,  mas  todo  o  povo  de  Inglaterra ,  e 
para  dizer  verdade ,  efte  he  o  único  negocio  de  importância ,  que  vi 
tratar  em  Parlamento  ,  fem  alguma  contradição :,  mas  fe  Vofia  Ex- 

cellencia vira  ,  o  modo  com  que  fe  tratou  ,  naó  duvido  feria  de  meu 
parecer ,  e  creria ,  que  nefte  fucceffo  houve  alguma  couza ,  mães  que 
humana.  Com  todo  o  affecT:o  da  minha  alma  lhe  prognoftico  gran- 

des felicidades,  e  peço  à  Deos,  que  efte  cazamento  ,  em  que  Voffa 
Excellencia  tem  trabalhado  taó  victoriozamente,  e  com  tanta  prudên- 

cia ,  feja  ditozo  à  ambas  as  Naçoens.  Eu  fou ,  fenhor ,  de  Vofia  Ex- cellencia. 

O  muito  humilde ,  e  fiel  fervo 

Thomas  Hyggins. 

Aceitada  nefta  forma  por  o  Parlamento  de  Londres  a  propo- 
ziçaó  ,  que  Sua  Mageftade  da  Gram  Bretanha  lhe  fez  ,  a  mandou  Sua 
Mageftade  repelir  no  Parlamento  de  Irlanda  ,  onde  foy  applaudida , 
com  a  foUèmnidade  ,  que  reffere  a  carta  doCoronnel  ,  Edmund.Tem- 
plc,  eferita  ao  Conde  Embaixador,  e  Enviado  por  elle  a  EIRey 
noííb  fenhor.  Carla 
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Carta  do  Conde  da  Ponte. 

SENHOR. 

PO  las  copias  induzas  da  declaração  ,  que  fez  o  Parlamento  do 
Reyno  de  Irlanda ,  toccante  ao  cazamento  do  feu  Rey  com  a  Se- 

reniíTnna  fenhora  Infante  ,  e  da  carta  ,  que  me  efcreveo  ,  o  Coronel 
Edmund  Temple  ,  que  fe  moílrou  muito  meu  amigo  ,  e  que  foy  hum 
dos  meus  Commiffarios  no  primeiro  tratado ,  que  fiz  com  o  Parla- 

mento ,  que  chamou  a  EIRey  ,  e  a  quem  Voffa  Mageílade  ,  e  effe 
Reyno  ,  e  em  particular  a  fenhora  Infante  deve  muitas  finezas, e  íín- 
gu! lares  ferviços ,  ficara  Voffa  Mageílade  entendendo  ,  o  como  pro- 

cederão aquelles  Meniftros :  e  como  he  geral  o  applauzo  deíla  felli- 
ce  alliança.  Deos  guarde  a  Real  peffoa  de  Voffa  Mageílade,  como 
feus  Vafíàllos  dezejamos  ,  e  havemos  mifter.  Londres  15.  de  Junho 
661. 

O  Cond-e  da  Ponte. 

Carta  do  Coronel  Edmund  Temple ,  efcrlta  ao  Conde  Embaixador. 

SENHOR. 

Ainda  que  o  ferviço  de  Sua  Mageílade  me  tem  aqui  em  hum 
lugar  taó  appartado ,  que  com  grande  penna  minha  ,  naó  poífa 

ter  a  ditta  de  obedecer  às  ordens  de  VofTa  Excellencia  naó  fera  baf- 

tante  para  deixar  de  íignifkar  o  refpeito,  que  devo  a  VoíTa  Excel- 
lencia ,  e  a  grande  affeiçaó  ,  que  juílamente  fe  deve  a  feus  mereci- 

mentos :  eíla  he  a  cauza  ,  porque  naó  quiz  faltar  neíla  occafiaó  de  me 
allegrar  com  VoíTa  Excellencia  nos  bons  fucceíTos  ,  que  tiveraó  os  ne- 
goceos ,  de  que  VoíTa  Excellencia  trata,  fendo  Deos  fervido,  de  to- 

mar a  Voífa  Excellencia  por  gloriozo  inílromento  para  o  Tratado  do 
cazamento  ,  da  incomparável  Princeza  de  Portugal  com  EIRey ,  nof- 
fo  íenhor  ;  eíle  he  hum  negoceo ,  em  que  os  noíTos  três  Reynos  , 
vaó  muito  cntereíTados ;  e  em  que  elles  fe  prometem  tantas  fellici- 
dades  ,  que  com  trabalho  fe  pode  explicar  o  exceíTo  do  feugoílo.As 
novas  chegarão  aqui  eílando  nos  juntos  no  Parlamento,  e  como  en- 

tendemos, que  efle  ditozo  cazamento  influirá  particulares  conveniên- 
cias aos  noííbs  negoceos  :  recebi  ordem  de  todo  o  Parlamento  pa- 

ra pedir  a  todos  os  Governadores  de  Sua  Mageílade  neíle  Reyno , 
que  diíparafíem  tod.i  a  artelharia  deíla  Cidade  ,  e  Caílello ,  para  que 
os  fogos  pudeffem  teílemunharo  arfedlo,  que  temos  ao  ferviÇo  del- 
Rey  nofíò  íenhor  neíla  occaziaó ,  como  também  para  moílrar  aos 
Caílelbanos  o  pouco  cazo  ,  que  fe  faz  d  s  fuás  barbatas  ;  e  quanto 
contra  fua  vontade  rcpprimiraó  as  infollencias  do  feu  Embaixador. 

O  Parlamento  fez  cila  declaração  publica,  de  que  mando  a  Voffa  Ex- 
cellencia 
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celíencia  a  Coppia.  Meu  filho  mais  velho  teve  a  honra  de  lhe  en- 
carregar a  caza  dos  communs  a  formafle ,  e  o  levalla  defpoes  aos  Lor- 

des ,  que  também  a  confirmarão  ,  de  modo  ,  que  bem  pode  Voffa 
Excellencia  julgar  ,  qual  feja  o  parecer  de  todo  eíle  Reyno  nefte  ne- 

gocio :  e  como  nòs  citamos  rezol lutos  de  affeítir  a  EIRey  em  feus 
dittozos  intentos  ,  contra  todos  os  inimigos  da  Coroa  de  Portugal. 
Eiiaqui  ,  o  de  que  me  pareceo  avizar  a  Voífa  Excellencia,  e  moílrar- 
lhe  juntamente  o  refpeito,  e  veneração,  que  eu  tenho  à  Sereniflima 
Infante  ,  a  qual  efpero  ver  em  pouco  tempo  poffuhir  em  compa- 

nhia delRe-y  o  feu  Throno  ;  e  fe  iílo  agrada ,  a  Voffa  Excel- 
lencia ,  como ,  ja  o  fez  ,  e  que  por  eítc  meyo  pofía  eu  confervarme 

em  lua  memoria  ,  fera  grande  honra  para  huma  peffoa  ,  que  tanto 
venera  a  Voffa  Excellencia ,  e  que  fe  allegrara  muito  de  ouvir  novas 
de  Voffa  Excellencia  ,  como  também  de  moílrar ,  que  com  grande  af- 
feclo ,  he  de  Voffa  Excellencia  muito  humilde,  e  muito  obediente 
fervi  dor. 

Temple. 

Declaração  do  Parlamento  do  Keyno  de  Irlanda ,  tocante  ao  caza- 

mento  de  Sua  Magefiade  Britânica  com  a  SercniJJima  Jenho- 
ra  Infante, 

Or  quanto  pela  venturoza  reílauraçaó  de  Sua  Mageílade ,  eaquel- 
les  abençoados  fruitos  de  paz  ,  e  liberdade  ,  que  ja  confeguimos 

no  feu  graciofo  governo ,  e  alegria  dos  Vaffallos  leaes  de  Sua  Ma- 
geílade neíle  Reyno ,  he  tanta ,  que  nenhuma  couza  ficou  para  ac- 

crefcentar  mães ,  que  a  fegurança  de  ver  a  noífa  felicidade  prezen- 
te  ,  aíTentada  em  proiperidade  ;  e  naõ  traziamos  diante  dos  olhos  , 
como  iílo  melhor  fe  coníeguifie  ,  fenaõ,  com  Sua  Mageílade  cazar 
cedo  com  pcllba  ,  que  pudeíTe  ajuftarfe  com  o  Real  nafcimento ,  e 
virtudes  naó  inimitáveis  de  Sua  Mageílade ,  e  com  fuás  graciozas  in- 

clinaçoens  •,  e  por  quanto  os  fenhores  Juíliças  deíle  Reyno  foraó 
fervidos  de  nos  communicar  as  bem  vindas  novas  da  tenção  declarada 
por  Sua  Mageílade  de  cazar  com  a  Infante  de  Portugal,  Princeza, 
cuja  fiermozura  ,  e  excellencias  faó  taõ  aríamadas  ,  com  o  poder ,  e 
armas  daquella  íamoza ,  e  antiga  Coroa  ,  que  há  tanto  foraó  conhe- 

cidas ,  £  fentidas  ,  athe  onde    o  Sol  fe  levanta ,    e  o  foi  fe  poem. 
Nòs  os  communs  deíle  Reyno  juntos  em  Parlamento  ,  defpoes 

de  noífas  humildes  graças  a  Deos  todo  poderozo  ,  por  haver  guiado 
o  Real  coração  de  Sua  Mageílade  a  fazer  eleição  taô  venturoza  ,  e 

abençoada  de  feus  Confclhos  *,  no  Tratado ,  e  condução  deíle  gran- 
de negocio  ,  por  cila  publicamente  confeíTamos  ,  a  infinita  alegria  , 

finceras  ,  e  conílantes  rezoluçoens  ,  como  em  todas  as  mães  matérias 
de  reílemunhar  a  noíla  firme  obediência ,  e  lealdade  à  lua  Excellen- 
tifiuna  Mageílade  ,  e  aílim  neíle  particular  eílamos  promptos  ,  com  as 
vidas  ,  e  fortunas,  contra  toda  a  oppofiçaó  ,  de  aífeílir  a  Sua  Mage- 

ílade na  profecuçaô  delias  fuás  reaes  tençoens  ,  o  que  imaginamos 
Tom.  IV.  Mmmmm  pio  me- 
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prometer  huma  influencia  favorável,  naó  ío  na  paz,  e  felicidade  def- 
te  Reyno  ,  e  nos  mães  leaes  Vafíallos  de  Sua  Mageílade,  mas  tam- 

bém em  todas  aquellas  partes  da  Chriílandade ,  que  naó  envejarem  a 
profperidade  da  Coroa  ,  e  dignidade  de  fua  Real  Mageílade. 

Faltava  fó  a  expreíTaó  do  Reyno  de  Efcocia  neíle  coníenti mento 
univerfal  dos  domínios  de  Sua  Mageílade  Britânica,  e  paia  que  o 
Conde  Embaixador  viíTe  as  circunílancias  ,  com  que  naquella  Coroa 
fora  approvado ,  e  feílejado  o  cazamento  ,  mandou  Sua  Mageílade 
fazer  a  demonítraçaó  ,  que  parece  da  carta  feguinte  do  mefmo  Con- 

de para  EIRey  noílo  fenhor. 

S  E  N  H  O  R. 

POr  ordem  de  Sua  Mageílade  da  Gram  Bretanha  ,  mevieraóbuf- 
car ,  o  Conde  Loderdel  ,  do  feu  Concelho  de  Eílado  ,  e  feu  Se- 

cretario de  Eílado  ,  do  Reyno  de  Efcocia  ,  com  o  Chanceller  de  Ef- 
cocia ;  e  mães  três  Concelheiros  do  Concelho  daquelle  Reyno,  para 

me  moílrarem ,  a  carta  original ,  que  o  Parlamento  de  Efcocia  elcre- 
vera,  em  razão  do  cazamento  da  fenhora  Infante,  e  me  íignificar  da 
fua  parte  o  contentamento  de  toda  a  fua  nação  \  deixou-me  a  Copia , 
que  fera  com  eíla ,  peia  que  coníle  a  VoíTa  Mageílade ,  o  como  pro- 

cedeu aquelle  Parlamento.  Deos  guarde  a  Real  peííba  de  VoíTa  Ma- 
geílade ,  como  feus  Vaífallos  defejamos  ,  e  havemos  miíter.  Lon  ires 

6.  de  Junho  66 1. 
O  Conde  da  Ponte. 

Copia  da  carta  do  Parlamento   de  E/cocia  para  Sua  Mageflaâe 
Britânica, 

Acratiílimo  fenhor.  O  defejo  que  havemos  tido  de  defempenhar 
aquella  obrigação  ,  que  devemos  a  VolTa  Mageílade ,  neíla  publi- 
ca confiança,  he  noíía  mayor  ditta  :  e  àgracioza  aceitação,  que  Vof- 

fa  Mageílade  fez  do  noííò  limitado  preílimo  ,  he  noífo  grande  alli- 
vio  j  e  hoje ,  que  Voífa  Mageílade  por  feu  CommiíTario ,  foi  fervido 
fazemos  a  faber  íua  rezoluçaó  ,  de  cazar  com  aquella  IlluílriíTnna  Prin- 
ceza  a  filha  de  Portugal-,  he  taõ  grande  honra  noíla,  que  naó  fomos 
capazes  de  fazer  retorna  equivalente. 

Nós  reconhecemos  com  humildes  graças ,  as  muitas  ,  c  grandes 
bençoens ,  que  logramos  debaixo  de  voífa  real  authoridade  ;  mas  if- 
to  he  fbbre  tudo  ,  chegar  em  noíTos  olhos  a  ver  aquillo  ,  que  febre 
todas  as  couzas  do  mundo ,  foi  ,  e  he  o  mayor  dezejo  noílo ,  ver  ef- 
tabellecido  o  real  governo  deftes  Reynos  na  peííba  de  Voífa  Magef- 
tade  ,  c  fua  poíleridadc  para  fempré.  Em  ordem  a  iílo  ,  Nós,  em 
nome  de  todos  voíTcs  bons  Vaífallos  deíle  voífo  antigo  P.eyno  , 
os  quaes  eílaó  contentiffimos  delias  agradecidas  novas,  fazemos  li- 
vrc  offerta  de  noflas  vidas,  e  fortunas  para  adiantar,  c  profeguir  ef- 
íe  detenho  de  VoíTa  Mageílade ,   e  contra  toda    a   oppcziçaó ,  que 

por 
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por  qualquer  modo  for  contra  elle  intentada  ;  mas  Voffa  Mageftadc 
havendo  de  receber  mães  inteira  conta  de  noffo  gofto  ,  e  alegria , 
pello  feu  Commifiario ,  que  foi  teftemunha  fiel  de  vifta  de  todos  nof- 
ibs  procedimentos  ,  e  pellos  que  agora  fervem  a  Voífa  Mageftade  ,  ac- 
crefeentamos  fomente  ifto  ;  que  alfim  como  nos  temos  pellos  mães 
venturozos  de  todas  as  Naçoens  na  benção  de  vofTo  real  governo,  af- 
íim  fera  noífo  o  cuidado,  que  os  retornos  da  noíTa  obrigação,  fub- 
millaó  ,  e  obediência  a  Voíía  Mageftade  digaó  com  iílo,  em  teílemu- 
nho  da  vontade ,  e  conformidade  ,  que  nifto  temos  ,  fe  affinaraó  as 
prezentes  pellos  muito  humildes  ,  muito  fieis ,  muito  obedientes  Vaf- 
falios,  e  criados  de  Voíía  Mageftadc.  Aílinada  por  todos  ,  e  Commif- 
farios  de  todas  as  Provindas ,  e  lugares. 

Tratada  da  Paz,  c  contrato  do  cazamento  da  Infanta  D.  Catha* 
rina    Kaynha  da  Gram   Bretanha,  com   EIRey  Carlos  II, 

Achey-o  nos  mamifcrltos  da  Livraria  do  Conde  da  Ericei- 

ra  D.  Francijco  X aviar  de  Menezes  ,  donde  o  copiey. 

T  R  A  T  A  D  O 

ENntre   os  Sereniífimos  ,   e  poderofiífimos   Reys   AíFonfo  VI.  de  J^jjrtl     2  H 

Portugal  ,  e  Carlos  II.  da  Gram  Bretanha  ,    da   paz   mais  aper-  */ 
tada ,  entre  hum,  e  outro  Rey ,  e  principalmente  do  cazamento,  que  ̂ n*  *o6l. 
fe  ha  de  fazer  entre  o  SereniíTimo  Rey  da  Gram  Bretanha,  eaSere- 
niílima  Princeza  Infante  de  Portugal,  feito,  e  concluído  pello  Ex- 
celentiílimo  varaó  Frâncifco  de  Mello  ,  Conde  da  Ponte  ,  Embaixa- 

dor extraordinário  de  EIRey  de  Portugal  ,  por  parte  de  EIRey  de 
Portugal;  e  os  Illuftriífimos  ,  e  clariííimos  Varoens  ,  Duarte  Conde 
de  Clarendon  ,  grande  Canccllario  de  Inglaterra  ,  Jorge  Duque  de 
Abdermale ,  Eftribeiro  Mor ,  e  Capitão  General  dos  exércitos  na 
grande  Bretanha ,  e  Irlanda ,  Thomás  Conde  de  Southumpton  Gram 
Thezoureiro  de  Inglaterra  ;  Diogo  Duque  de  Ormond  ,  Mordomo 
Mòr  da  caza  de  EIRey,  Duarte  Conde  de  Manchefter  ,  Camareiro 
Mor  da  caza  de  EIRey  ;  Duarte  Nicolas  ,  e  Guilherme  Moníe  ,  Ca- 
valleiros  dourados  ,  e  ambos  primeiros  Secretários  de  EIRey  ,  Co- 
miíTarios  por  parte  de  EIRey  da  Gram  Bretanha. 

Por  quanto  defpois  de  confideradas  ,  e  deliberadas  bem  todas  as 
couzas ,  fe  aHentou  mutuamente  entre  os  Sereniílimos  ,  e  poderofif- 
fimos  Àffonfò  pella  graça  de  Deos ,  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algar- 
ves  &c.  e  Carlos  pella  mefma  graça  de  Deos  Rey  da  Gram  Breta- 

nha ,  França  ,  e  Irlanda  &c.  cazar  com  a  ExcellentiíTima  Princefa  Do- 
na Ca  th  3  ri  na  Infante  de  Portugal  ,  com  a  mayor  brevidade,  com  que 

taó  grande  negocio  fe  podia  acabar  \  aflim  para  fe  eftabelecer  a  paz 
mais  firme,  e  de  mayor  dura  entre  eftas  Coroas-,  como  para  fe  avan- 

çarem as  utilidades  de  hum,  e  outro  povo  (a  quem  daqui  em  dian- 
Tom.  IV.  Mmmmm  ii  te 
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te  convirá  atentar  ,  para  os  intereíTes  de  hum ,   e  outro ,  como  pró- 
prios )  fe  acordou  ,  e  concluio. 

Que  todos  os  Tratados  feitos  defde  o  anno  de  1641.  atè  efte 
tempo  entre  Portugal  ,  e  a  Gram  Bretanha  ,  fe  ratificarão  ,  e  con- 

firmarão em  tudo,  e  por  tudo  que  fignificaó  ,  e  pello  prefente Tra- 
tado receberão  taõ  inteira  força  ,  e  vigor ,  como  fe  de  cada  qual  fe 

fizeíTe  aqui  delles  refpectivamente ,  de  verbo  in  verbum  menção  par- 
ticular. 

II. 

O  fenhor  Rey  de  Portugal  com  confentimento ,  e  deliberação 
do  feu  Confelho  ,  dá  ,  transfere ,  concede ,  e  confirma  pello  prezen- 
te ,  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  ,  feus  herdeiros  ,  e  fucceílb- 
res  para  fempre  a  Cidade ,  e  fortaleza  de  Tangere ,  com  todos  feus 
direitos  ,  proveitos  ,  territórios  ,  e  pertenças  quaefquer  ,  como  tam- 

bém aílim  o  útil,  como  abfoluto ,  inteiro,  e  direito  fenhorio,  e  go- 
verno foberano  da  mefma  Cidade  ,  Fortaleza  ,  e  ditos  Territórios  , 

com  fuás  regalias  ,  livre  ,  plena  ,  inteira ,  e  abfolutamente ,  e  também 
convém  ,  e  concede  ,  que  fe  dará  livremente  com  effeito ,  plena  ,  e 
pacifica  poíTe  da  dita  Cidade ,  e  Fortaleza ,  e  das  mais  premi  (Tas,  com 
a  mayor  brevidade  ,  que  fer  poder  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha , 
e  a  feu  uzo  ,  em  execução  deita  conceíTaõ.  E  acordou ífe  que  tanto 
que  efte  Tratado  fe  afíinar  por  El  Rey  da  Gram  Bretanha ,  e  o  con- 

trato de  cazamento  entre  o  mefmo  fenhor  Rey ,  e  a  Senhora  Infan- 
te fe  fizer  cutn  verbis  de  pr<efenti  \  o  dito  fenhor  Rey  mandara  a  Lis- 

boa cinco  Nãos  de  guerra  (ou  aquellas  ,  que  lhe  parecer)  as  quaes  ahi 
receberão  ordens  ,  para  ir  ao  porto  de  Tangere ,  e  ahi  eftarem  aííim 
para  levar  o  prefidio  ,  como  para  fegurança  do  lugar  ;  e  tanto  que  o 
Governador  da  Praça  fizer  a  faber  que  deu  a  execução  as  ordens  de 
EIRey  de  Portugal  da  entrega  dos  ditos  lugares  ,  e  o  dito  Tratado 
fe  ratificar  ,  e  confirmar  pello  fenhor  Rey  de  Portugal  •,  fe  fará  a  fa- 

ber com  a  mayor  brevidade ,  que  fer  puder  ,  ao  fenhor  Rey  da  Gram 
Bretanha ;  o  qual  mandara  logo  ao  porto  de  Lisboa  huma  armada  de 
doze  Nãos  de  guerra  ;  a  qual  dentro  de  quatro  ,  ou  cinco  dias  ,  def- 
pois  que  ai  li  chegar ,  recebera  ordens  de  ir  com  effeito  receber  ,  e 
tomar  poííe  da  Cidade ,  e  Fortaleza  de  Tangere ,  com  as  mais  pre- 
miíTas  para  o  uíb  do  fenhor  Tvey  da  Gram  Bretanha :  a  qual  Cidade 
com  a  Fortaleza ,  Territórios  ,  e  mais  premiflas ,  aííim  no  Senhorio , 
e  governo  abíòluto,  como  polfe  ,  cederão,  e  ficarão  annexos  h  Co- 

roa Imperial  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha ,  feus  herdeiros  ,  e 
fucccílbrcs  para  fempre. 

III. 

Que  todos  os  foldados  ,  como  também  quaefquer  moradores  da 
dita  Cidade  ,  e  Fortaleza  de  Tangere  ,  quantos  nclla  quizerem  mo- 

rar, e  rezidir ,  feraó  muito  amigavelmente  tratados,  e  fe  lhes  per- 
mitira livremente  o  exercício  da  religaó  Catholica  Romana  ,  c  fe  re- 

gularão ,  e  governarão  debaixo  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  ,  em 
todas  as  cauzas  eiveis  3  e  como  Povos  fujeitos  3  e  fubditos  ao  mefmo 

fenhor 
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fenhor  Rcy  ,  e  feu  mandado  ,  pellas  mefmas  Leys  ,  e  coftumes  atègo- 
ra  uzados  ,  e  aprovados  na  dita  Cidade ,  e  Fortaleza :  porem  os  Tol- 

dados ,  ou  outros  moradores  de  qualquer  condição  que  forem ,  que 
quizerem  tornar  para  Portugal  ,  fe  lhes  dará  plena  faculdade  de  ven- 

der ,  e  partirem  todos  feus  bens  ,  e  defpois  ferao  conduzidos  a  Por- 
tugal ,  dando-lhes  EIRey  da  Gram  Bretanha  ,  navios ,  quando  quer 

que  os  pedirem ,  juntamente  com  aquellas  peças  de  artelharia  ,  com 
que  a  Fortaleza  de  Tangere  puder  ficar  fem  defconto. 

IV. 

Tanto  que  a  Cidade  de  Tangere  com  a  Fortaleza ,  e  Territó- 
rios ( em  execução  deite  Tratado  ,  e  data  da  translação  ,  e  domínio 

delia  abfoluto  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  (  forem  com  eífeiro 
entregues  ao  ufo  ,  e  poíTe  do  dito  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  ,  a 
armada  tornara  a  Lisboa,  onde  fera  na  Capitania  recebida  a  fenhora 
Infante,  com  aquellas  demonílraçoens  de  alegria,  íinaes,  e  ceremo- 
nias  ,  que  feraõ  decentes  à  excellencia,   e  qualidade  de  fua  peíToa. 

V. 
EIRey  de  Portugal  promete  ,  e  fe  obriga  pello  prezente  dar 

em  dote  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  com  a  dita  fenhora  In- 
fante fua  irmãa  ,  dous  milhoens  de  cruzados  portuguezes ,  dos  quaes 

huma  ametade  fe  metera  realmente  na  dita  Armada ,  antes  da  dita  Brin- 
ceza  fe  embarcar  ;  e  a  dita  ametade ,  ou  a  porção  delia ,  que  for  em 
dinheiro  fe  entregara  logo  (  levando- fe  defpois  em  conta  )  aquellas 
peíToas  ,  que  o  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  deputar  para  a  receber 
para  feu  próprio  uzo :  porem  aquclla  porção  defta  ametade ,  que  fe 
meter  na  armada;  confiando  de  pedraria,  aíTucar,  e  outras  mercado- 

rias ,  naó  entrara  na  conta  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha ,  mas 
trarfehá  ao  Rio  Thames ,  a  entregar  aquellas  peíToas  ,  a  quem  o  fe- 

nhor Rey  de  Portugal  der  authoridade  para  a  receber ;  e  eftas  peíToas 
feraó  obrigadas  ,  e  o  fenhor  Rey  de  Portugal  fe  obriga  ,  pelía  tal 
paga ,  que  eftas  peíToas  haó  realmente  de  fazer ,  dentro  de  dous  me- 
zes ,  depois  que  lhe  for  entregue  aquella  parte  de  contar,  e  pagar  o 
chcyo  ,  e  inteiro  valor  delia,  em  moeda  ingleza  ,  como  fe  acordou 
ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bertanha.  O  que  toca  a  outra  ametade  do 
dito  dote  (  montando  hum  milhão  de  cruzados  portuguezes )  o  fenhor 
Rey  de  Portugal  fe  obriga  de  o  pagar ,  dentro  do  efpaco  de  hum  an- 
no  ,  defpois  que  a  dita  Princeza  chegar  a  Inglaterra.  Convém  a  fa- 
ber  ,  em  dous  pagamentos  ,  hum  dentro  de  féis  mezes ,  que  fe  fegui- 
rem  ,  o  outro  dentro  do  fim  do  dito  anno,  fazendo-fe  hum  ,  e  ou- 

tro na  Cidade  de  Londres  ,  trazendo-fe  a  pedraria  ,  e  outras  merca- 
dorias ,  nas  náos  (  como  eftá  dito )  do  dito  fenhor  Rey  da  Gram 

Bretanha,  das  quaes  aquella  porção,  que  delias  confiar  defta  ameta- 
de fe  trará  a  Inglaterra  ,  a  entregar  aquellas  peíToas  ,  que  o  fenhor 

Rcy  de  Portugal  deputar  para  a  receber ,  e  eftas  peíToas  íeraó  obri- 
gadas (como  eftá  dito)  dentro  do  dito  tempo  de  contar,  e  pagar 

efteftivamente  em  moeda  Ingleza  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha 
o  cheyo  ,  e  inteiro  valor  delle. 

Daquelle 
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VI. 
Daquclle  tempo  que  a  Sereniífíma  Infante  for  recebida  na  Ar- 
mada Real ,  a  dita  fcnhora  com  todo  o  acompanhamento  fera  con- 

duzida ,  fazendo  o  Sereniífímo  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  os  gaf- 
tos  ,  e  defpezas;  o  qual  tanto  que  receber  a  muito  dezejada  nova  de 
haver  Sua  Mageítade  chegado  a  Inglaterra  ,  com  a  mayor  brevidade  , 
que  ler  puder ,  fe  apreíTará  a  recebella  ;  o  que  fe  fará  finalment  e  com 
todas  as  exprelfoens ,  e  demonftraçoens  de  affectos ,  que  poíTaô  ref- 
ponder  a  ferenidade  de  tanta  pefToa  ,  e  ao  defejo  de  Sua  Mageítade, 
no  qual  tempo  fe  lera  publicamente  o  Inftrumento  do  cazamento  ao 
qual  aífim  o  fenhor  Rey  ,  como  a  fenhora  Infanta  daraó  peflToalmen- 
te  feu  confentimento  ,  e  fe  fará  tudo  o  mais  para  mayor  folennidade, 
e  perfeição  daquillo  ,  que  por  parte  do  Sereniííimo  Rey  de  Portugal 
fe  pode  dezejar. 

VIL Acordou-fe  também  que  a  SereniíTima  Raynha  de  Inglaterra, 
e  toda  fua  familia  fe  permitira  livremente  o  exercício  da  Religião  Ca- 
tholica  Romana  :  para  o  qual  fim  ,  em  todos  os  Palácios  ,  ou  cazas 
reaes  ,  em  que  Sua  Mageítade  for  fervida  morar  qualquer  tempo ,  te- 

rá Capella ,  ou  outro  lugar  particularmente  deftinado  para  efte  uzo  ; 
e  ifto  fem  falta  ,  do  mefmo  modo  que  antigamente  fe  permitio  a 
Raynha  may  ainda  viva  ;  e  terá  comigo  aquelle  numero  de  Cape- 
laens  ,  e  Eccleíiafticos  ,  que  teve  a  dita  Raynha  ,  e  com  os  mefmos 
privilégios  ,  e  immunidades.  Além  difto  promette  EIRey  da  Gram  Bre- 

tanha ,  que  elle  naó  dará  a  fua  Efpoza  moleílias  algumas,  nem  fofre- 
rá  que  outrem  alguém  lhas  dè  fobre  couzas  tocantes  à  Religião  ,  e 
confciencia. 

VIII. 
Quq  EIRey  da  Gram  Bertanha  dentro  de  hum  anno  defpois  da 

chegada  da  Raynha  a  Inglaterra  ,  lhe  conílituirà  ,  e  eftabelecerà  de 
Doação  ,  em  razaó  do  cazamento  ,  trinta  mil  livras  moeda  de  Ingla- 

terra ,  cada  anno,  e  hum  Palácio  juntamente,  ou  humas  caías  ao  me- 
nos ,  em  que  Sua  Mageítade  poíTa  refidir  ,  e  morar  ,  ornada ,  e  guar- 

necida de  todas  as  couzas  convenientes  a  Sua  Mageítade  as  quaes  lo- 
grará em  toda  fua  vida ,  fe  viver  mais  tempo  ,  que  a  Mageftade  de EIRey. 

IX. 

Que  a  familia  de  Sua  Mageftade  fe  ordenará  do  tempo  que  el- 
la  chegar  a  Inglaterra ,  e  fe  comporá  daquelle  numero  de  Officiaes  , 
e  criados  ,  que  convenha  a  lua  dignidade  ,  e  do  mefmo  modo  ,  que 
os  teve  a  Raynha   máy. 

X. 
Se  Sua  Mageítade  viver  mais  tempo  que  EIRey  da  Gram  Ber- 
tanha ,  e  quizer  entaó  tornar  para  Portugal ,  ou  outra  alguma  parte  } 

o  poderá  livremente  fazer ,  e  levar  coníigo  todas  fuás  joyas  ,  bens  ,  e 
moveis.  EIRey  da  Gram  Bretanha  obriga  também  pello  prezente  a 

feus  herdeiros,  e  íucceflores,  que  tratarão  de  conduzir  fegura ,  e  ho- 
norificamente a  Sua  Mageítade  à  fua  própria  cuíta,  edeípeza,  e  obri- 

ga 
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ga  além  difto  a  feus  ditos  herdeiros,  e  fticceíTores  de  pagar  à  dita 
Raynha ,  as  ditas  trinta  mil  livras  cada  anno ,  como  fe  eítivefie  em 
Inglaterra. 

XI. 

Que  para  mayor  accrefcentamento  do  negocio ,  e  mercancia  In- 
gleza  nas  índias  Orientaes  ,  e  para  que  EIRey  da  Grain  Bretanha  ef- 
teja  melhor  aparelhado  para  aíTiítir ,  defender  ,  e  amparar  os  VaíTàl- 
los  do  dito  Rey  de  Portugal  naquellas  partes  da  força  ,  e  invazaó 
dos  Hollandezes.  O  fenhor  Rey  de  Portugal  com  confentimento  ,  e 
deliberação  de  feu  Confelho  ,  dá  ,  transfere  ,  epelo  prefente  concede  , 
e  confirma  ao  fenhor  Rev  da  Gram  Bretanha  íeus  herdeiros ,  e  fuc- 
cefTores  para  fempre  ,  o  Porto  ,  e  Ilha  de  Bombaim  na  índia  Orien- 

tal ,  com  todos  feus  direitos,  redditos  ,  Territórios,  e  pertenças 
quaefquer  ;  e  aííim  o  útil ,  como  o  direito  pleno,  e  abfoluto  fenho- 
rio,  e  governo  íbberano  do  mefmo  Porto,  Ilha,  e  premidas  ,  com 
todas  fuás  regalias  ,  livre  ,  plena  ,  inteira  ,  e  abíblutamente.  E  con- 

vém também  ,  e  concede  que  fe  dará  livremente  ,  com  efteito  ,  quie- 
ta ,  e  pacifica  poíTe  delia  com  a  mayor  brevidade  ,  que  fer  puder  , 

ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha ,  ou  às  peífoas  ,  que  para  iílo  fe 
haó  pello  dito  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  deputar ;  e  para  feu 
uzo  em  execução  deita  conceíTaó  ,  permitindo-fe  aos  moradores  da 
dita  Ilha  (como  VaíTallos  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  ,  e  fujei- 
tos  a  leu  mando  ,  Coroa ,  jurifdiçaô  ,  e  governo )  ficar  nella  ,  e  go- 

zar do  livre  exercicio  da  Religião  Catholica  Romana  ,  do  mefmo 
modo  ,  que  agora  fazem  ,  o  que  ja  fe  diíTe  ,  e  deve  fempre  entender- 
fe ,  que  a  mefma  ordem  fe  ha  de  obfervar  no  exercicio  ,  e  coníer- 
vaçaó  da  Religião  Catholica  Romana  na  Cidade  de  Tangere ,  e  em 
todas  as  mais  Praças  ,  que  por  ElPvey  de  Portugal  fe  haõ  de  conce- 

der ,  e  entregar  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  que  fe  proveo  ,  e  acor- 
dou na  entrega  de  Dunquerque  aos  Inglezes.  E  quando  o  fenhor 

Rey  da  Gram  Bretanha  mandar  íua  armada  a  tomar  poíTe  do  dito 
Porto  ,  e  Ilha  de  Bombaim  ,  levarão  os  Inglezes  inftrucçoens  para  dar 
aos  VaíTallos  do  fenhor  Rey  de  Portugal  na  índia  Oriental  ,  toda  a 
confiança  de  amizade  ,  ajuda ,  e  foccorro ,  e  os  defenderão  no  co- 

mercio ,  e  navegação  que  alli  fizerem. 
XIL 

Para  que  os  VaíTallos  do  fenhor  Rev  da  Gram  Bretanha  logrem 
mayor  beneficio  da  mercancia,  e  comercio,  em  todos  os  fenhorios 
de  EIRey  de  Portugal ,  acordou-fe  :  que  feus  mercadores,  e  feitores 
(  alem  do  que  fe  concedeu  pellos  primeiros  Tratados )  poderão  cm 
virtude  defte  Tratado  refidir  em  todas  as  praças ,  onde  quizerem ,  e 

efpecialraente  habitarão  ,  e  lograrão  os  mefmos  privilégios  ,  e  immu- 
nídades  ,  em  quanto  à  mercancia ,  que  os  próprios  Portugueses  nas 
Cidades  ,  e  Piaças  de  Goa,  Cochim  ,  e  Dio.  Provendo -fe  ,  que  os 
VaíTallos  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha ,  que  houverem  de  mo- 

rar em  qualquer  das  ditas  Praças ,  naô  excedaó    o  numero    de  quatro 
Famílias  ,  em  cada  huma  delias, 

Os 
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XIII. 

Os  mefmos  privilégios  ,  liberdades,  e  immunidades  lograrão 
os  VaíTallos  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  na  Praça  da  Bahia  de 
todos  os  Santos ,  Pernambuco ,  e  Rio  de  Janeiro  ,  no  fenhorio  do 
Braíil ,  e  em  todos  os  mais  domínios  do  fenhor  Rey  de  Portugal  nas 
índias  Occidentaes. 

XIV. 

Porém  fe  o  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha,  ou  feus  VaíTallos 
em  qualquer  tempo  adiante  recuperarem  dos  Holandezes ,  ou  de  ou- 

tros quaefquer  Praças  algumas  ,  Fortalezas  ,  ou  Territórios ,  que  de 
antes  pertenciaó  à  Coroa  de  Portugal :  o  fenhor  Rey  de  Portugal , 
com  consentimento  ,  e  deliberação  de  feu  concelho  ,  lhe  concede  o 
governo  foberano  ,  e  pleno  ,  inftrumento  ,  e  abfoluto  fenhorio  del- 

ias ,  e  de  cada  hum  a  delias,  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha,  feus 
herdeiros  ,  e  fucceílbres  para  fempre ,  livre ,  inteira  ,  e  abfolutamen- 
te  (  excepto  Malcate  ,  que  agora  eílá  habitada  dos  Árabes )  e  fe  algum 
tempo  a  Ilha  de  Ceilaõ  vier  por  algum  modo  a  poder  do  fenhor  Rey 
de  Pottugal  ,  elle  fe  obriga ,  e  fica  por  efte  Tratado  obrigado  de 
tranferir ,  e  conceder  ao  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha ,  a  Praça ,  e 
Porto  de  Gale ,  e  o  pleno  ,  e  abíbluto  governo  ,  e  fenhorios  delle , 
e  de  dar  com  effeito  poíTe  da  mefma  Praça ,  e  Porto ,  com  todas 
fuás  pertenças  ao  mefmo  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  ,  rezervando 
para  íi  o  dito  fenhor  Rey  de  Portugal ,  a  Praça  ,  e  Porto  de  Colum- 

bo ,  porem  o  trato  da  Canella  fe  repartira  igualmente  entre  Inglezes , 
e  Portuguezes :  como  também  fe  em  algum  tempo  vier  a  mefma  Ilha 

a  poder  do  'fenhor  P^ey  da  Gram  Bretanha  elle  eftá  obrigado  de  dar, 
e  com  effeito  reftituir  ao  fenhor  Rey  de  Portugal ,  o  fenhorio  ,e  pof- 
fe  da  Praça ,  e  Porto  de  Columbo  ,  dividindo  ,  e  repartindo-fe  o  tra- 

to da  canella  entre  Inglezes ,  e  Portuguezes  do  mefmo  modo  ,  que 
eílá  dito. 

XV. 
Em  confideraçaó  de  todos  os  quaes  privilégios ,  e  conceíToens , 

que  taõ  claramente  redundaõ  em  beneficio  ,  e  utilidade  do  fenhor 
Rev  da  Gram  Bretanha  ,  e  feus  VaíTallos  para  fempre ,  e  por  aquel- 
las  Praças  de  tanto  valor,  e  confideraçaó  ,  que  fe  haó  de  entregar  ao 
fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha ,  e  feus  herdeiros  para  fempre ,  com 
que  taó  largamente  fe  ha  de  eítender  a  grandeza  de  feu  Império  ,  e  em 
razão  também  do  mefmo  dote  ,  que  tantas  ventagens  faz  a  todos ,  os 
que  antes  fe  deraó  em  algum  tempo  com  filha  alguma  de  Portugal. 
O  fenhor  Rev  da  Gram  Bretanha  ,  com  confentimento  ,  e  deliberação 
de  feu  Confelho  promete,  e  declara,  que  hade  trazer  no  coração, 
as  couzas  ,  e  conveniências  de  Portugal  ,  e  de  todos  feus  domínios , 
e  os  hade  defender  com  as  mayores  forças  fuas,aíTim  por  mar,  como 
por  terra ,  como  a  mefma  Inglaterra  ,  e  que  à  fua  eufta  mandara  a  Por- 

tugal dous  regimentos  de  quinhentos  cavallos  cada  hum,  os  quaes  to- 
dos irão  armados  à  eufta  do  dito  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  , 

porem  defpois  de  chegarem  a  Portugal  7  militarão  à  eufta  do  fenhor 
Rey  de  Portugal,  e  fe  os  ditos  regimentos,  e  Terços  ou  peleijando, 

ou 
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ou  por  outro  modo  fe  diminuírem  ,  o  fenhor  Rey  da  Gram  Breta- 

nha fera  obrigado  encher  efte  numero  à  lua  culta  ,  os  quaes  regimen- 
tos ,  e  Terços  mandara ,  tanto  que  a  fenhora  Infante  chegar  a  Ingla- 

terra ,  fe  entaó  o  pedir  o  fenhor  Rey  de  Portugal. 
XVI. 

Promete  mais  o  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  com  confenti- 
mento  ,  e  deliberação  de  feu  Confelho  ,  que  a  petição  do  fenhor  Rey 
de  Portugal ,  quando ,  e  todas  as  vezes  que  Portugal  for  invadido , 
lhe  mandara  dez  boas  náos  de  guerra  ,  e  quando  ou  todas  as  vezes 
que  for  inteirado  de  Piratas  ,  mandara  três  ,  ou  quatro  náos  de  guer- 

ra ,  todas  baítantemente  aparelhadas  de  marinheiros ,  e  com  manti- 
mentos para  oito  mezes  ,  que  fe  contarão  do  tempo ,  que  de  Ingla- 

terra derem  a  vela  ,  para  feguirem  as  ordens  do  fenhor  Rey  de  Por- 
tugal :  e  fe  fe  dezejar  que  fe  detenhaò  mais  de  féis  mezes ,  o  fenhor 

Rey  de  Portugal  feri  obrigado  a  lhes  dar  mantimentos  o  tempo  que 
fe  detiverem,  e  hum  mes  de  mais,  quando  fe  partirem  para  Ingla- 

terra. E  fe  o  fenhor  Rey  de  Portugal  ror  mais  dura  ,  e  direitamente 
apertado  de  feus  inimigos,  todas  as  náos  do  fenhor  Rey  da  Gram  Bre- 

tanha que  em  qualquer  tempo  eítiverem  no  mar  Mediterrâneo ,  ou 
Porto  de  Tangere ,  teraó  ordens  para  neíles  cazos  obedecer  ao  que  o 
fenhor  Rey  de  Portugal  mandar,  e  de  recolherfe  para  fua  ajuda,  c 
focorro  :  e  em  razão  das  fobreditas  conce!íbens ,  e  doaçoens  da  par- 

te do  fenhor  Rey  de  Portugal ,  os  herdeiros  do  fenhor  Rey  da  Gram 
Bretanha  ,  e  léus  fucçéílbres  em  nenhum  tempo  ja  mais  pedirão  al- 

guma couza  por  eíles  foccorros. 
XVII. 

Que  alem  do  poder  de  fazer  gente  ,  que  o  fenhor  Rey  de  Por- 
tugal tem  em  virtude  dos  Tratados  paliados,  o  fenhor  Rey  da  Gram 

Bretanha  pelo  prezente  Tratado  fe  obriga  ,  fe  acazo  Lisboa  ,  Porto  , 
ou  outra  qualquer  Praça  marítima  for  fitiada  ,  ou  apertada  pelos  Caf- 
telhanos  ,  ou  outros  quaefquer  inimigos ,  de  dar  foccorros  convenien- 

tes de  foldados ,  e  náos  conforme  as  circunírancias  das  couzas ,  e  a 
neceífidade  do  fenhor  Rev  de  Portugal  o  pedir. 

XVIII. 

O  fenhor  Rey  da  Gram  Bretanha  com  confen.timcnto  ,  e  deli- 
beração de  feu  Confelho  protefta,  e  promete,  que  elie  nunca  fará 

paz  com  Caítella  ,  qne  \he  pofla  direcíè  ou  indireâíè  fer  min  imo  im- 
pedimento ,  a  que  naó  dè  a  Portugal  pleno  ,  e  inteiro  foccorro  ,  para 

ília  nc  .etária  defençaó  ,  e  que  nunca  reílituirá  Dunquerque  ,  ou  Jamaica 
a  EIRey  de  Caítella  ;  nem  fe  defeuidari  ja  mais  de  fazer  couza  algu- 

ma qu^  neceiTaria  feja  para  ajuda  de  Portugal ,  ainda  que  por  ella 
folie  obrigado  fazer  guerra  com  EIRey  de  Caítella. 

XIX. 

Também  fe  ajuítou,  e  acordou  pelo  fenhor  Rey  da  Gram  Bre- 
tanha, que  a  dita  Princeza  de  Portugal  ,  em  razão  do  dote  ,  que  com 

e!la  dá  o  fenhor  Rey  de  Portugal  ,  renunciem  todos  feus  direitos  ,  e 
heranças  ,  afíim  paternas  ,  como  maternas  ,  ou  alguma  outra  couza  , 
que  lhe  puder  cahir ,  aílim  de  terras,  e  cazas  ,  como   moveis,  pias, 

Tom.  IV.  Nnnnn  ou 
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ou  dinheiro ,  que  por  qualquer  direito  lhe  pertencerem  •,  como  tam- 

bém todas  as  couzas,  que  daqui  em  diante  lhe  pertencerem  (  tirado 
as  abaixo  exceptuadas )  ou  as  que  lhe  puderem  caber  por  EIRey  leu 
Pay  ja  defunto  ,  ou  por  fua  morte  lhe  couberem  por  nomeação  de 
dote ,  conforme  as  leys  de  Portugal ,  ou  as  que  lhe  puderem  caber  por 
morte  da  Raynha  fua  máy  ,  conforme  as  mefmas  leys ,  prcvendo-fe 
íempre  que  a  dita  fenhora  Princeza ,  em  nenhum  modo  renuncia  ; 
nem  tem  tenção,  nem  quiz  renunciar  direito  algum  hereditário,  ti- 

tulo ,  clama  ,  ou  intereífe ,  que  de  qualquer  modo  lhe  compete  ,  ou 
competir  a  ella  ,  ou  alguns  de  feus  herdeiros ,  e  defcendentes  ,  à  Co- 

roa, ou  Reyno  de  Portugal  ,  ou  alguns  de  feus  fenhorios  :  mas  to- 
dos os  taes ,  e  quaefquer  direitos ,  que  daqui  em  diante  lhe  puderem 

de  qualquer  modo  competir  ao  dito  Reyno ,  e  Coroa  totalmente  ,  e 
expreifamente  referva  para  ft  ,  feus  herdeiros,  e  defcendentes  ,  e  os 
retém,  e  quer  inteira,  e  effectivamente  reter  agora,  e  fempre,ein 
pcrpetuum. 

XX. 
Finalmente  fe  acordou  ,  e  concluio  ,  que  os  ditos  ferenifílmos 

Reys,  finceramente,  e  com  boa  fé  ,  ohfervaraó  todos,  e  cada  hum 
dos  Capitulos  conteúdos  ,  e  eílabelecidos  no  prezente  Tratado  ,  e  os 
faraó  obfervar  de  feus  Vaífailos ,  e  moradores  ,  nem  os  contravirão 
direita,  ou  indireitamente ,  nem  permitirão,  que  feus  Vaífailos,  ou 
moradores  os  contravenhaõ  direita,  ou  indireitamente ,  e  todas  as  cou- 

zas ,  e  cada  huma  delias  acordadas ,  como  acima  ,  por  cartas  prefen- 
tes  aflinadas ,  de  fua  maó ,  e  felladas  com  os  felíos  grandes  ,  ratifi- 

carão,  c  confirmarão  em  fufficiente ,  vallioza,  e  efficaz  forma  decla- 
radas ,  e  exaradas  ;  e  as  entregarão  reciprocamente  ,  dentro  de  três 

mezes  ,  defpois  da  data  das  prefentes ,  ou  as  faraó  entregar  com  boa 
fé ,  realmente ,  e  com  erfeito. 

Km  teftemunho  ,  e  fé  de  todas  as  quaes  couzas.  Eu  Francifco 
de  Mello,  Conde  da  Ponte,  Embaixador  extraordinário  do  SereniíTi- 
1110  fenhor  Rey  de  Portugal ,  tendo  para  ifto  poder  baítante ,  affinei , 
e  fellei  o  prezente  Tratado  ,  com  a  minha  maó ,  e  fello.  Feito  no 
Paço  da  faila  branca  aos  23.  de  Junho  armo  denoíTo  Senhor  de  1661. 

Artigo  Jecreto. 

Além  de  todas  as  couzas,  e  cada  huma  delias  acordadas  ,  e  con- 
cluidas  no  Tratado  do  cazamento  entre  o  SereniíTnno  ,  e  poderofiíli- 
mo  Príncipe  Carlos  II.  Rey  da  Grani  Bretanha  ,  e  a  Serenifiima  Don- 
11a  Catharina  ,  Infante  de  Portugal ,  fe  conclue ,  e  acorda  irais  por 
eílc  Artigo  fecreto :  que  o  dito  Rey  da  Gram  Bretanha,  fará  ornais 
que  puder,  c  aplicará  todas  luas  forças,  e  podei  es,  a  fim  que  fé  fa-* 
ca  huma  boa,  e  firme  paz  entre  o  Sercniílimo  Rey  de  Portugal,  eos 
Fitados  geraes  das  Províncias  unidas ,  e  incluíra  ao  dito  Rey  de  Por- 

tugal naquella  confederação  ,  que  fizer  com  os  ditos  Fitados  ,  os  quaes 
fe  recuzarem  conceder  aquelias  condiçoens  ,  que  polfaó  ler  juíbis,  fe- 

guras , 
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guras ,  e  decorozas,  para  o  dito  Rey  de  Portugal;  então  o  dito  Rey 
da  Gram  Bretanha  ,  quando  mandar  a  fua  armada  a  tomar  poife  da 
Ilha ,  e  Porto  de  Bombaim  ,  mandara  juntamente  tantas ,  e  taes  for- 

ças,  que  iraõ  baftantemente  aparelhadas,  aílim  na  força  ,  como  nas 
Inítrucçoens  ,  para  defender ,  e  amparar  as  terras  dos  Portuguezes  nas 
índias  Orientaes  :  e  fe  acontecer  que  os  ditos  Eirados  geraes  das  Pro- 

víncias unidas,  ou  feus  íubditos  dentro,  ou  defpois  daquelle  tempo, 
em  que  EIRey  da  Gram  Bretanha  offereceo  fua  mediação  aos  ditos 
Eftados  para  fazer  a  paz  entre  elles,  e  EIRey  de  Portugal,  e  aos  di- 

tos Eftados  aceitarem  ,  e  mediação  ,  que  fe  lhes  offereceu  ,  e  tiverem 
tomado,  ou  daqui  em  diante  tomarem  alguns  lugares,  e  Territórios  à 
EIRey  de  Portugal  ,  o  dito  Rey  da  Gram  Bretanha  inflará  efficaz- 
mente ,  que  a  EIRey  de  Portugal  fe  faça  reftituiçaó  de  todos,  e  ca- 

da hum  dos  ditos  lugares  ,  e  territórios  ,  e  com  as  mayores  forças 
luas  procurará,  que  da  mefma  maneira  fe  reftituaó  ,  e  por  cada  qual 
das  ajudas  ,  e  focorros  dados  a  EIRey  de  Portugal  para  os  ditos  fins, 
naó  pedirá  EIRey  da  Gram  Bretanha  alguma  fatisfaçaó,  ou  compen- 
façaó. 

Acordou-fe  ,  e  concluio-fe  ,  que  o  Artigo  acima ,  e  tudo  o  que 
nelle  fe  contém  ,  fellado  pellos  ditos  fenhores  Reys  ,  de  huma  ,  e  ou- 

tra parte ,  com  o  fello  grande ,  em  direita  ,  e  authentica  forma  ,  fe 
confirmará ,  e  ratificará  dentro  de  três  mezes  próximos ,  que  fe  le- 

guem ,  e  dentro  do  dito  tempo  fe  daraó  de  huma  ,  e  outra  parte  tres- 
lados  recíprocos.  Em'  fé  ,  e  teftemunho  de  que  cu  Francifco  de  ATcl- 
lo  Conde  da  Ponte,  Embaixador  extraordinário  de  EIRey  de  Por- 

tugal em  virtude  da  força  ,  e  vigor  da  dita  comiíTaó  ,  por  minha  maó 
alTinei  ,  e  fellei  efte  Artigo  fecreto  com  o  meu  íinete.  Feito  no  Paço 
da  falia  branca  aos  23.  dias  do  mez  de  Junho,  Anno  de  noífo  Se- 

nhor de  1Ó61. 

Carta  que  EIRey  Carlos  II.  da  Gram  Bretanha  ejereveo  a  Rai- 

nha Dona  Cctharina  fua  Efpoza.  EJlá  no  Livro  n.  ir.  de  pa- 
peis vários  foi.  16.  do  Livraria  m.J.  do  Duque  de  CadavaL 

Ç  Enora  y  muger  mia  ya  a  mi  inftancia  fe  parte  para  Lisboa  elbuen  Nlim.    Z  Q* 
Ci  Conde  de  Ponte  ,  para   my  lo    a   fido    mucho ,  firmando   el  caza-     .  J* 

miento  ,  ya  va  defpachado  trás  et  ira  un  criado  de  los  myos ,  con  lo  **n'  l0°2' 
que  pareíiere  neceífario ,  affi  para  declarar  de  la  mia  alguna  parte  dêl 
indeíible  gozo  que  defta  feliciffima  conclufion ,  è  recebido  ,  como  pa- 

ra aprcílurar  fu  benida  de  Vueílra  Mageftad.  Yo  voy  a  dar  buelta  a 
mis  tierras  mientras  me  venga  de  my  mas  foberano  bien  ,  que  yo  no 

quepo  donde  folia ,  y  bufeo  en  balde  el  fofiego  en  la  inquetud  ,  ef- 
perando  ver  la  amada  perfona  de  Vueílra  Mageftad  en  eftos  my  Rcy- 
nos  va  fuyos  ,  con  las  mifmas  anciãs  que  defpues  de  largo  deftierro 
yo  defeava  verme  a  my  en  ellos ,  y  mis  Vaílallos  defeavan  verme, 
con  aver  ellos  echas  las  demonílraciones  fobre  my  retorno  ,  que  cl 

Tom.  IV.  ^Nnmm  ii  mim- 
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mundo  fabe ,  aparefefe  pues  la  ferenidad  Vueftra  a  unirfe  de  baxodel 
amparo  de  Dios,  con  la  falud  y  contento  que  yo  deleo  para  my  por 
ultimo  fuplico  a  Vueftra  Mageftad  encomiends  a  la  Reyna  nueftra 
Senora  y  madre  los  interefes  dei  Conde  de  Ponte  por  lo  que  le  devo 
de  averme  fervido  a  my  en  lo  tengo  por  mayor  bien  dei  mundo  ,  y 
no  poderá  fer  mio  amenos  de  fer  Vueftra  Mageftad ,  tambien  no  olvi 
dando  lo  bien  que  a  traido  Richardo  Rufei ,  per  fu  tanto  en  la  mif- 
ma  conformidad  de  Londres  2.  de  julio  de  1662. 

De  Vueftra  Mageftad  el  marido 
muy  fiel  que  fus  manos  befa 

CARLOS  R. 
Sobrefcrito 

A  la  Mageftad  de  la  Reyna  de  la  Gran  Bretania   my  muger  y 
fenora  que  Dios  guarde. 

Carta  que  EIRey  Carlos  II.  da  Gram  Bretanha  cfcreveo  á  Rai- 
nha   Dona  Luiza  depois  de  dejpojado  com  a  Infanta  Dona 

Catharina.  Livraria  m.  /.  do  Duque  de  Cadaval  dito 
Livro. 

Num.  40.  ÇEílora  y  madre  mia  efta  lleva  el  buen  Conde  de  Ponte,  conclui- 
An.  1662.  ̂  do  yà  el  cazamiento,  y  le  obligo  a  partir  de  aqui  a  fuerfa  de 

ruego ,  por  lo  mucho  que  me  podra  fervir  alia  en  difponer  la  beni- 
da  de  la  Reyna  rny  muger  ,  y  tambien  a  elía  en  la  biaje  ,  por  lo  qual 
fuplico  a  Vueftra  Mageftad,  le  defculpe  el  aver  buelto  efta  vez  íin 
orden  ,  que  en  lo  que  toca  a  Ias  cozas  de  Portugal  a  fin  de  que  na- 
die  le  valga  de  la  auzencia  dei  dicho  Conde  ,  para  traer  perjuizio  al- 
guno  a  ellas ,  yo  propio  le  guardarè  las  efpaldas  ,  y  a  fu  perfona 
aqui ,  mientras  el  haze  la  mia  en  eíTe  Reyno  ,  en  quanto  mi  miniftro 
no  llega  Vueftra  Mageftad  ffe  fírva  de  dar  real  intera  fé  ,  a  todo  lo 
que  reprezentare  de  my  parte,  tocante  a  Ia  brevedad  de  la  venida 
de  my  muger  aquien  Dios  traiga  com  bien ,  y  el  mifmo  a  Vueftra 
Mageftad  guarde  los  anos  que  yo  defeo  ,  en  Londres  a  2.  de  Julio  de 
1662. 

De  Vueftra  Mageftad  el  hijo  que  fus 
manos  befa. 

CARLOS    REY. 

Carta 
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Carta  da  Raynha  Dona  Lmza ,  para  Ellley    Carlos  II.  de  In- 

glaterra.  E/tá  no  Livro  n.  5.  de  papeis  vários  foi.  1^4.  dos 

manu/critos  do  Duque  de  Cadaval. 

SEnhor  Hijo  mio  llego  la  armada  y  con  ella  el  defengano  de  quanto  vj 

mas  puede  el  amor  de  Efpofo  ,  que  el  de  Madre  porque  íín  refpecto  L>tullJ«  t* 
ami  lbledad  quiere  mi  hija  partirfe  muy  a  priíTa,  y  aun  anfi  le  pare- 

ce muy  de  eípacio  ,  yo  aun  que  lo  íinto  lo  fufro,  porque  a  ella  y  a 
Vueftra  Mageftad  quiero  igualmente ,  y  deííeo  ganarle  dias  de  la  com- 
pania  de  Vueftra  Mageftad  y  a  Vueftra  Mageftad  .nuichos  de  la  fuya.  Al 
Conde  de  Sanduich  he  vifto  y  hablado  y  me  parece  fu  íuje&o  digno 
empleo  de  la  afícion  de  Vueftra  Mageftad  yo  fe  la  tengo  como  a  co- 

za de  Vueftra  Mageftad  y  no  la  eucarefeo  poço ,  deieo  que  va  con 
toda  fatisfacion  deftos  Reinos  en  que  Vueftra  Mageftad  fera  íiempre 
amado  y  obedecido  como  fe  deve  ,  de  mas  de  otros  refpeítos ,  ai  em- 

peno con  que  Vueftra  Mageftad  deílea  fu  confervacion  y  ayuda  fu 
defenfa.  En  mi  nonbre  y  en  el  fuyo  doi  a  Vueftra  Mageftad  las  gra- 

das y  le  fupplico  los  focorra  con  hafta  veinte  navios  de  fu  Armada  or- 
denando que  fe  unan  con  los  que  de  prefente  fe  hallan  en  el  eftre- 

cho  ;  porque  la  confiança  que  tenemos  en  efte  focorro  fue  cauíh  de 
no  hafer  aqui  defpezas  con  otra  armada.  Ruifel  merece  mui  bien  a 
Vueftra  Mageftad  la  merced  que  le  hafe ,  yo  le  deíTeo  hafer  mucha 
quando  me  acuerdo  que  fue  uno  de  los  inftrumentos  de  fer. 

La  Madre  que  m-ucho  quiere  a  Vueftra  Mageftad 

LA  REYNA. 

Decreto  /obre  governar  a  Rainha    àa  Gram   Bretanha  na  auzen» 
cia  de  ElRey  D.  Pedro ,  Livro  2.  dos  Decretos  da  Meza  da 

ConJ ciência  foi.  3.  ver/. 

H"  A  vendo  de  paflar  às  fronteiras,   e  partir  defta  Corte    pnra  eftej^um.    42. cif  cito  no  dia   17.  do  prezente  mez  ,  e  fendo  precizo  fique  ncl-     .  ■* 

la  em  meu  lugar  quem  haja  de  atender  ao  governo,  e  defpacho  dos  '    17°4- 
negócios  do  Reyno,  pedi  à  Raynha  de  Gram  Bretanha  minha  muito 
amada  ,  e  prezada  irmáa  quizede  emearregarfe  defte  cuidado  ,  e  traba- 

lho durante  a  minha  auzencia  o  qual  Sua  Magcftade  Britânica  foy 
fervida  aceitar.  A  Meza  da  Confciencia ,  e  Ordens  o  tenha  afti  enten- 

dido ,  e  que  a  dita  Raynha,  minha  Irmaa  hade  ter  toda  a  jurifdiçaó, 
e  poder  Real,  que  me  compete,  e  que  as  luas  ordens  ,  e  defpachos 
fe  hao  de  comprir ,  e  goardar  taó  inteira,  e  inviolaveímente  como 
fe  foíTem  dados  por  mim.  Lisboa  a  7,  de  Mayo  de  1704.  zi  Com 
Rubrica  de  Sua  Mageftade. 

Tcfa- 
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Te/lamento  da  Kaynha  da  Gram  Bretanha   Dona  Catharina    Ori- 

ginal ejlá  na  cazx  da  Coroa  da  Torre,  do  Tombo  ,  na  gave- 
ta 16.  dos  Tejlamentos  dos  Keys  ,  donde  o  copiey. 

«•  TTp  M  nome  da  Santiílima  Trindade  Padre ,  Filho  ,  e  Efpirito  Santo 
r>lum,   43*  J->tres  peflbas  Diftintas ,  e  hum  ío  Deos  verdadeiro,  e  da  gioriofa 
An.  1609.     Virgem  Maria  nolía  Senhora,  e  de  todos  os  Santos   da  Corte  Celef- 

7        tial. 
Eu  Dona  Catharina  Raynha  da  Gram  Bretenha  pela  graça  de 

Deos  crendo ,  como  firmemente  creyo  ,  em  tudo  que  manda  a  Santa 
Madre  Igreja  Romana  ,  e  defejando  difpor,  e  ajuftar  as  couzas  de 
minha  conciencia ,  e  eftado  com  o  entendimento  que  Deos  noííb  Se- 

nhor foy  fervido  darme  faço  meu  Teítamento,  e  ultima  vontade,  pe- 
la maneira  feguinte. 

Primeiramente  encomendo  minha  alma  a  Deos  noíTò  Senhor  que 
a  criou ,  fiando  de  fua  infinita  mizericordia ,  e  bondade  me  perdoará 
minhas  culpas,  e  pecados,  levando-me  a  gozar  de  fua  bemaventuran- 
ça  onde  o  louve  por  toda  a  eternidade. 

Quando  Deos  noíTo  Senhor  for  fervido  levarme  para  fi  ,  orde- 
no que  meu  corpo  feja  fepultado  no  Convento  de  Belém  junto  ao 

Príncipe  D.  Theodozio  meo  Irmaô  que  Deos  tem.  E  no  cazo  que 
feus  oíTos  fejaó  tresladados  para  o  Convento  de  S.  Vicente  de  fora 
deita  Cidade  ,  como  deixou  difpofto  em  leu  Teítamento  EIRey  D. 
João  o  IV.  meu  íenhor  ,  e  Pay  he  minha  vontade  que  os  meus  da 
melma  forte  iè  tresladem  ,  e  fe  lhe  dê  fepultura  na  Capclla  mòr  do 
dito  Convento ,  e  a  forma  de  meu  enterro  ,  e  funeraes  fe  regulará 
pela  vontade  ,  e  difpofiçaó  de  meu  Teftamenteiro. 

Junto  com  eíte  meu  Teílamento  ,  e  como  parte  delle  deixo  hum 
papel  aílinado  por  minha  maó  ,  em  que  declaro  os  fufragios,  lega- 

dos pios  ,  e  outras  difpofiçoens  ,  que  ordeno  fe  cumpraô  defpois  de 
minha  morte. 

Inítituo  por  meu  univerfal  herdeiro  a  EIRey  D.  Pedro  II.  de 
Portugal  meu  muito  amado  ,  e  prezado  Irmaõ.  E  juntamente  lhepef- 
fo  feja  meu  Teílamenteiro ,  e  mande  executar  as  minhas  difpofiçôes , 
que  ncíte ,  e  quaefquer  outros  Reynos  puderem  ter  execução. 

E  porque  muitas  delias  fe  poderão  comprir  nos  Reynos  de  Ingla- 
terra ,  e  feus  dominios  conítituo  para  eíte  cífeito  por  meus  Teíta- 

irientciros  a  Felippe,  Conde  de  Cherterfield  do  meu  Confelho ,  a 
Luiz  Conde  de  Teversham  meu  Camareiro  mòr ,  a  D.  Senhor  Efti- 
ven  Fox  Cavaleiro ,  a  D.  Ricardo  Belingo  Cavaleiro  ,  meu  Secreta- 

rio ,  e  a  Manoel  Dias  meu  Efmoler  ,  e  lhes  encarrego  o  cuidado,  e 
diligencia  ,  que  delles  confio  na  cobrança  das  dividas  ,  que  fe  me  ef 
tiverem  devendo  nos  ditos  Reynos ,  e  feus  dominios  ao  tempo  da 
meu  falecimento;  o  que  tudo  eípero  cumpraó  com  igual  fatisfaçaó  da 
confiança  que  faço  delles. 

Por  cita  maneira  hei  por  acabado  eíte  meu  Teílamento ,  o  qual 

quero 
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quero  que  valha  corno  tal ,  ou  como  codicilo ,  pela  milhor  forma  que 
em  direito  poíía  ter  lugar.  E  por  elle  revogo  quaefquer  outros  Tef- 
tnmentos,  ou  Codicilos  por  mim  feitos,  ainda  que  tenhaó  algumas 
clauzulas  derrogatórias  geraes  ,  ou  efpeciaes  ;  porque  todas  hey  por 
revogadas,  e  por  me  naó  lembrarem,  deixo  de  fazer  delias  efpecial 
menção. 

E  para  firmeza  de  todo  o  referido ,  e  conteúdo  nefte  Teftamen- 
to  ,  o  qual  mandei  fazer  por  Roque  Monteiro  Paim  do  Conielho  de 
EIRey  meu  Trmaó  ,  e  fenhor ,  e  feu  Secretario ,  o  afilno  no  fim  delle 
de  minha  própria  rmó  ,  acomodando-me  ao  eftilo,  e  pratica  deíle  Rey- 
no  ,  fem  embargo  de  que  por  o  eftilo  anglicano  me  aífinaria  no  prin- 

cipio delle ,  fe  o  fizera  no  Reyno  de  Inglaterra.  E  eu  íbbredito  Ro- 
que Monteiro  Paim ,  do  Confelho  de  Sua  Mageftade  ,  e  feu  Secreta- 

rio, o  eferevi  por  mandado  da  dita  fenhora  Dona  Catharina  Raynha 
da  Gram  Bretanha  ,  nefta  Corte ,  e  Cidade  de  Lisboa  no  Palácio  da 
mefma  fenhora  fito  ao  Moinho  do  vento ,  aos  quatorze  do  mez  de 
Fevereiro  de  mil  e  feiicentos  e  noventa  e  nove. 

CATHARINA    R. 

•Aprovação. 

SAibaó  quantos  efte  inftrumento  de  aprovação  virem  que  noanno 
doNafcimcnto  de  nofTo  Senhor  Jeíu  Chriftd  de  mil  e  feiicentos  e 

noventa  e  nove  em  quatorze  dias  do  mez  de  Fevereiro  na  Cidade  de 
Lisboa  em  o  Palácio  da  Sereniílima  fenhora  Dona  Catharina  Raynha 
da  Gram  Bretanha,  e  em  fua  prezença  logo  me  foy  dado  por  maõ 
do  Secretario  Roque  Monteiro  Paim  ,  me  foy  dado  efte  feu  Tefta- 
mento ,  e  as  preguntas  que  lhe  fiz ,  e  que  ao  diante  fe  declaraó  me  ref- 
pondeo  a  todas  que  fim  ,  que  era  feu,  e  que  o  mandara  eferever  pelo 
dito  Secretario  Roque  Monteiro  Paim  ,  e  que  depois  de  eferito  o  le- 

ra ,  e  por  eftar  à  fua  vontade  o  afinara ,  e  por  tanto  o  aprova  ,  e  re- 
tenca  por  feu  bom  ,  e  verdadeiro  Teftamento  ,  e  que  revoga  to- 

dos os  que  aja  feito  ,  porque  ío  efte  quer  que  valha  em  Juizo  ,  e 
fera  delle  por  affim  fer  fua  ultima  vontade.  Teftemunhas  que  foraó 
prezentes  chamadas  ,  e  rogadas  por  parte  da  dita  fenhora  o  Cardeal 
de  Souza,  o  Inquifidor  Geral,  o  Marquez  de  Arronches,  o  Mar- 

quez de  Alegrete,  o  Monteiro  Mor  ,  o  Conde  de  Alvor,  o  Conde 
Eftribeiro  Môr  ;  Thomás  de  Sandys  ,  Joaó  Query  ,  Duarte  Udrinton, 
c  dito  Roque  Monteiro  Paim ,  que  todos  afinarão  com  a  dita  fenho- 

ra nefte  inftrumento  de  aprovação  o  qual  eu  Jofeph  Caetano  do  Val- 
le  Tabaliaó  de  notas  por  Sua  Mageftade  na  Cidade  de  Lisboa  fiz  ,  e 
afiney  em  publico.  ~  Sinal  publico  ts 

CATHARINA    R. 

Cardeal  de  Souza    £2  Marquez  Conde  de  Miranda  ~  Marquez de 



840     Trovas  do  Liv.  VIL  da  Hijlorla  Çenealogica 
de  Alegrete  t=  O  Conde  de  Alvor  1=3  O  Conde  Eftribeiro  Môr  ts 
O  Bifpo  Inquifídor  Geral  ts  O  Monteiro  Mor  t=  Thomás  Sandys  , 
Joaó  Cary  s=  Druad  Widdrington  f=  Roque  Monteiro  Paim. 

^Abertura  do  Te/lamento. 

A  Os  trinta  e  hum  dias  do  mes  de  Dezembro  de  mil  e  fetecentos 
e  cinco  em  eftc  Paço  da  Bempofta  foy  aprezentado  efte  Tefta- 

mento  da  SereniíTima  fenhora  Raynha  da  Gram  Bretanha  ,  fechado  com 
cinco  pontos  de  linha ,  e  em  cada  hum  ,  hum  pingo  de  lacre  ,  e  fen- 

do por  mim  aprezentado  em  Confelho  de  Eftado  ,  que  no  dito  Paço 
da  Bempofta  fe  fez  por  ordem  de  Sua  Mageftade  que  Deos  guarde  , 
eftando  nelle  prezentes  o  Marquez  de  Marialva  ,  o  Marquez  de  A- 
legrete  ,  o  Conde  de  Atalaya  ,  o  Conde  da  Caftanheira  ,  o  Conde 
de  S.  Vicente ,  o  Conde  Regedor ,  e  o  Conde  de  Villa  Verde ,  o 
abri  por  ordem  efpecial  que  tenho  do  dito  fenhor  para  efte  effeito  , 
e  nelle  naó  vem  vicio  de  letra,  rifca,  ou  enterlinha  ,  mas  toda  a  le- 

tra clara,  e  corrente,  e  fe  compõem  o  dito  Teftamento  de  huma  fo- 
lha de  papel ,  eícritas  três  paginas  delia  ,  e  em  fé  de  todo  o  referi- 

do ,  que  porto  pella  efpecial  ordem  que  tenho  de  Sua  Mageftade  que 
Deos  guarde  fiz  efte  termo  que  afinei  s  Dom  Thomás  de.AImeyda. 

Decreto. 

Ara  fe  poder  abrir  o  Teftamento  da  Serenilfima  Raynha  da  Gram 
Bretanha  ,  minha  muito  amada ,  e  prezada  boa  Irmáa ,  que  fanta 

gloria  haja.  Hey  por  bem  de  nomear  a  D.  Thomás  de  Almeyda  do 
meu  Conlelho  ,  e  Secretario  de  eftado  ,  e  para  efte  efeito,  lhe  con- 

cedo os  poderes  ,  e  authoridade  que  de  direito  fe  requere ,  para  que 
legal,  e  validamente,  fe  poíTa  fazer  a  dita  abertura  fem  embargo  de 

qualquer  ley ,  que  em  contrario  haja ,  porque  todas  hey  pro  deroga- 
das  para  o  dito  efteito  ,  como  fe  de  cada  huma  delias  fe  fizeíle  éxpref- 
fa ,  e  efpecial  menção.  Alcântara  31.  de  Dezembro  de  1705.  ̂   Ru- 

brica de  Sua  Mageftade. 

tuycl    e  ijac  o  "i  cjtutiiento  faz  mençaõ ,   como  parte  delle. 

CATHARINAR.  ' 

DOna  Gátharina  por  graça  de  Deos  ,  Raynha  de  Gram  Bretanha 
declaro  que  eftc  he  o  papel  afinado  por  minha  mao  a  que  me 

remeto  no  meu  Teftamento,  e  que  quero  valha  como  parte  delle  , 
dando-fe  prompta,  e  inteira  execução  aos  íúfragíos ,  legados  pios,  e 
outras  difpoíiçoens ,  que  ordeno  fe  cumpraó  depois  da  minha  morte, 
pela  ordem  ,  e  maneira  feguinte. 

Pri- 
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Primeiramente  deixo  aplicados  vinte  mil  cruzados  para  os  gáf- 

tos  dos  meus  funcraes  ,  e  no  cazo  que  o  difpendio  naó  chegue  a  igua- 
lar eí>a  foma  ,  quero  que  tudo  o  que  reítar  delia  fe  reparta  igual- 

mente pelos  Conventos  de  Religiozos ,  e  B^eligiozas  que  há  em  Vil- 
la  Viçoza ,  além  do  que  particularmente  deixo  a  alguns  delles. 

Mando  que  nos  três  dias  que  immediatamente  fe  leguirem  ao 
meu  falecimento  fe  façaõ  dizer  por  minha  alma  todas  aquellas  miílhs 
que  puderem  celebraríe  nos  Conventos  ,  e  Parcchias  delia  Corte ,  e 
que  fe  vaó  continuando  nos  outros  dias  íeguintes  athe  fe  perfazer  o 
numero  de  des  mil  Miílas ,  para  cuja  eímolla  determino  a  quantia  de 
des  mil  cruzados. 

Mando  que  fe  dem  de  efmolla  por  huma  ves  ao  Convento  do 
Sacramento  de  Religiozas  Dominicas  três  mil  cruzados.  A  caza  pro- 
felfa  de  S.  Roque  da  Companhia  de  Jeíus  três  mil  cruzados  ,  ao  Con- 

vento da  Madre  de  Deos  de  Religiozas  Francifcanas  da  primeira  Re- 
gra dous  mil  cruzados.  Ao  Convento  de  Santo  António  dos  Capu- 

chos deíla  Cidade  mil  cruzados.  Aos  Religiozos  da  Arrábida  para  aju- 
da da  fua  velharia  três  mil  cruzados.  Ao  Convento  das  Chagas  de 

Religiozas  Francifcanas  de  Villa  Viçoza  mil  cruzados.  A  Caza  pro- 
feta da  Companhia  de  Jefus  da  mejma  Villa  mil  cruzados.  Ao  Con- 

vento de  S.  Francifco  de  Capuchos  da  Piedade  na  meíma  Villa  mil  cru- 
zados. Ao  Convento  do  Bofque  aílim  mefmo  de  Capuchos  da  Pro- 
vinda da  Piedade  mil  cruzados. 

Atendendo  a  que  há  nelta  Corte  íinco  Communidades  ,  das  duas 
naçoens  Ingleza  ,  e  Irlandeza  ,  a  faber  o  Convento  do  Corpo  fantò  de 
Religiofos  Dominicos  Trlandezes.  O  Convento  do  Bom  fuceílb  aílim 
mefmo  de  Religiozas  Dominicas  Irlandezas.  O  Convento  de  Santa 
Brizida  de  Religiozas  Inglezas.  O  Collegio  do  Seminário  de  S.  Pe- 

dro ,  e  S.  Paulo  de  Inglezes.  O  Collegio  ,  ou  Seminário  de  S.  Pa- 
trício de  Irlandezes.  E  que  pela  rezaô  particular  que  tem  de  meus 

VaíTallos  devo  confiderallos.  Ordeno  que  a  cada  hum  dos  três  íbbre- 
ditos  Conventos  dem  dous  mil  cruzados,  e  a  cada  hum  dos  dous  Col- 
legios  ,  ou  Seminários  fe  dem  mil  cruzados  de  efmola  por  huma  vez. 
E  quero  que  os  mil  cruzados  que  correfpondem  a  cada  hum  dos  Col- 
legios  ,  ou  Seminários  fobreditos  fe  entreguem  à  ordem  dos  feus  Pre- 
íidentes  ,  ou  Prelados  ,  para  que  elles  livremente  os  poífaó  empregar 
no  que  julgarem  mais  neceílario  ,  e  útil  às  fuás  Communidades. 

Porque  fe  me  reprefentou  que  os  gaíros  que  fe  fazem  com  as 
amas  das  crianças  que  fe  expõem  neíla  Cidade ,  excedem  muito  as 
rendas  ,  e  efmolas  aplicadas  para  elles  ,  defejando  remediar  em  parte 
eíla  falta  ,  mando  fe  dem  para  efte  efeito  dez  mil  cruzados  ,  os  quacs 
fe  ponhaó  a  rezaó  de  juro  para  que  com  os  reditos  annuaes  procedi- 

dos deita  quantia  fe  acrecente  o  numero  das  ditas  amas.  E  para  que 
o  dito  capital  fe  conferve  fempre  inteiro  ,  fem  que  fe  diminua  ,  ou 
divirta  alguma  parte  delle  ,  fe  fará  entregar  na  meza  em  que  fe  ad- 
miniílra  eíla  obra  de  caridade  com  aílentos ,  clauzulas ,  e  clarezas  nc- 
celTarias  para  cite  fim. 

Mando  que  fe  faça  eleição  de  feis  moças  donzcllas  honradas,  e 
Tom.  IV.  Ooooo  vir- 
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virtuozas  que  defejem  fer  Religiozas  ,  eque  a  cada  huma  fe  apliquem 
dous  mil  cruzados  para  dote,  com    que    poífaõ    tomar  eftado    Reli- 
giozò   no  Convento  que    melhor   lhes   parecer,    os  quais  dotes  pela 

FJ$e  legado  ejlava  parte  que  tocar  ao  Convento  fe  lhe  entregarão  com  a   devida   fegu- 
ja  comprido.  rança  ,  para  que  íó  lhes  fiquem  no  cazo  que    as  donzellas  nomeadas 

cheguem  a  proíeflar  nelles.  E  focedendo  que  alguma  delia  morra 
no  anno  do  noviciado  ,  ou  naó  queira  continualo  athe  fazer  profif- 
faó  ,  tudo  o  que  lhe  pertencia  da  efmola  determinada  para  ella  ,  fe 
aplicara  a  outra  que  de  novo  fe  efcolhem  para  o  me  fino  fim  de  fer 
Religioza  com  effeito.  A  eleição  das  íbbreditas  íeis  donzellas  fe  po- 

derá commeter ,  aprovando  aílim  o  meu  Teftamenteiro  ,  ao  Padre 
Prior  de  S.  Domingos  deita  Cidade,  e  ao  Padre  Prepoíito  de  S.  Ro- 

que da  Companhia  de  Jefu. 
Mando  fe  dem  feifeentos  mil  reis  para  o  refgate  de  captivos  , 

que  coíluma  fazer  a  Religião  da  Santiílima  Trindade ,  os  quais  quero 
íe  empreguem  na  primeira  redempçaõ  que  fizerem  os  ditos  Reli- 
giozos ,  com  condição  porém  ,  que  havendo  no  cativeiro  algum  me- 

nino ,  ou  menina  fejaó  os  primeiros  refgatados  ,  e  naó  os  havendo 
precedaó  as  mulheres  aos  homens  ,  para  que  deita  forte  fe  acuda 
com  o  remédio  aonde  pode  fer  mayor  o  perigo ,  e  fempre  os  refga- 

tados feraó  de  nação  Portugueza. 
Ao  Padre  que  há  na  caza  profeífa  de  S.  Roque  da  Companhia 

de  Jefu  deítinado  para  afeílir  às  cadeas  com  nome  de  Procurador  dos 

prezes,  ordeno  fe  entreguem  feifeentos  mil  reis  para  que  elle  os  dif- 
penda  no  livramento  daquelles  prezos ,  que  o  eííiverem  por  dividas 
de  valor  athe  vinte  mil  reis  ,  aífim  no  limoeyro  como  no  tronco.  E 

quando  depois  de  fatisfeitas  eítas  dividas  refte  alguma  cotiza  da  fobre- 
díta  quantia  a  empregará  no  focorro ,  e  remédio  dos  prezos  que  vir 
mais  neceífitados  ,  principalmente  daquelles  ,  cujas  cauzas  eftaó  para- 

das, por  lhe  faltar  dinheiro  para  o  expediente  dos  feus  papeis.  E  baf- 
tará  que  de  conta  ao  feu  Padre  Prepofito  do  quando  ,  e  cem  o  fez 
eíla  deípeza. 

Supoíla  a  exacçaô  com  que  a  minha  família ,  que  me  fervio  nef- 
te  Reyno  fe  lhe  pagarão  fempre  todos  os  feus  ordenados  :  fomente  fe 
lhe  eílará  a  dever  o  que  tiver  vencido  defde  ,  o  pagamento  do  ultimo 
quartel  athe  o  dia  da  minha  morte,  e  iílo  mcfino  fe  lhe  pagará  com 
a  mefma  promptidaó  :  e  fe  mandarão  dar  lutos  a  todos  aquelíes  cria- 

dos a  quem  fe  coíhima  dar  libré.  Além  diíto  quero,  e  mando  que 
por  huma  ío  vez  fe  dé  mais  a  cada  hum  dos  meus  criados  ,  e  cria- 

das a  importância  do  ordenado  que  venciaó  em  hum  anuo  pela  ordem 
da  liíta  que  fe  fegue. 

A  Thomás  Sandis  daraó  feifeentos  e  cincoenta  mil  reis. 

A  João  Keri.  éccllr' 
A  João  Carneiro  Brum  3C0U1*' 
A  Francifco  da  Motta  Guilherme  ^coUr' 
A  André  Mendes  de  Almcyda  3ccUr' 
A  António  Keri  scoUr' 

A 
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A  Jofeph  Sandis 
A  Manoel  Dias  de  Campos 
A  Francifco  Nicollíon 
A  Natanael  Bois 
Ao  Doutor  Joaó  Bernardes 
Ao  Doutor  Diogo  Mendes 
A   
Ao  Doutor  Roberto  Layfut 
Ao  fansrador  António  Monteiro 
Ao  íangrador  Francifco  Antunes 
A  Thadeo  Kenedim 

A  Joaó  Marten. 
A  Manoel  Cazado 

A  Joaó  de  Aguiar 
A  Manoel  Pereira  Borges 
Ao  Architcto  Joaó  Antunes 
A  António  Alvarez 

A  Domingos  Martins 
A    Francifco  Monteiro 
A  Francifco  Ferreira 
A    Duarte  Keni  Copeiro 
A  Francifco  Fernandes  Lima 
A  António  Francifco 

A  Miguel  Loureyro 
A  Pedro  Fernandes 
A  Francifco  Ferreira 
A  Francifco  Gil 
A  Daniel  Vich 
A  António  Joaó 
A  Miguel  Joaó 
A  António  Martins 
A  Joaó  Gil 
A  António  Fernandes 
A  Torce  Hiliard 
A  Gualter  Grè 
A  Guilherme  Berman 
A  Feliciano  Pinto. 

A  Gonçalo  Gonçalves 
A  Agoílinho  da  Cunha 
A  António  de  Luborde 
A  António  Queron 
A  Manoel  dos  Rcys 
A  António  Fernandes 

A  Joaó  Gomes 
A  António  Gomes 

A  Henrique  Sjmon 
A  Pai'! o  Ferreira 
A  António  Rodrigues 
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A  Thomás  Mezon  110U 
A  David  Monch  120U 
A  João  Ribeiro  120U 
A  Domingos  Pinto  120U 
A  Manoel  Lopes  120U 
A  Jofeph  Ftancifco  120U 
A  Gonçalo  Pinheiro  120U 
A  Francifco  da  Cofta  120U 
A  António  de  Oliveira  120U 

A  Domingos  da  Sylva  ,  liteireiro  de  Padre  ConfeíTor  62U 
A  Jacinto  Cardozo  feu  companheiro  62JJ 
A  Eftevaó  Galhardo  Ferrador  110U 

A  Domingos  Vieira  72U 
A  Jofeph  Roiz,  Azemel  72U 
A  «Gonçalo  da  Rocha  72U 
A  Luis  Gonçalves.  72U 
A  Francifco  Cazado  72U 

A  Jofeph  Roiz  o  cazelro  &°U 
A  Manoel  Joaõ  o  Jardineiro  7°U 
A  Manoel  Gonçalves  ,  que  trata  do  Pombal                                   90U 
A  Ricardo  Cothan  iScU 

A  Ignacio  Caeyro  72U 
A  Matheus  Caeyro  72U 
A  Domingos  António  5^U 
A  Luiz  das  Neves  Monteiro  SoU 

CRIADAS. 

A  Dona  Maria  de  Quintana  fe  daraó  feteccntos  e  cincoenta  mil  reis. 

A  Dona  Luiza  Francifca  de  Vafconcellos  75'oU 
A  Dona  Francifca  Tgnacia  de  Vafconcelloç,  75 oU 
A  Dona  An  na  Keri  75  cU 
A  Dona  Izabel  Yoache  6ccU 
A  Dona  Luiza  Catharina  de  Sá  3coU 
A  Dona  Benta  Maria  300U 
A  Dona  Maria  Jacinta  3C0U 
A  Dona  Maria  Catharina  de  Sandis.  3C0U 
A  Dona  Catharina  Keri  3CcU 
A  Dona  Anna  Maria  300U 
A  Mi  tis  Maria  Brain  150U 
A  Gracia  Lopes  180U 
A  Maria  Cthan  120U 
A  Margarida    Thediman  120U 
A  Maria  Greonel  160U 
A  Luiza  do  Efpirito  Santo  45 U 
A  Izabel  da  Encarnação  45 U 
A  Catharina  da  Conceição  45U 

CA- 
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C  A  P  E  L  L  A. 

Ao  Padre  Manoel  Pereira  ,   fe  daraó  fetecentos  e  íincoenta  mil  reis. 
Ao  Padre  Manoel  Dias  ,       75 oU 
Ao  Padre  Miguel  Ferreira  45"°U 
Ao  Padre  Domingos  de  Miranda  3C0U 
Ao  Padre  Ricardo  Braim  3C0U 
Ao  Padre  D.  Manoel  Moftarda  200U 
Ao  Padre  Joaó  Rodrigues  Coelho  200U 
Ao  Padre  António  Soares  Rua  200U 
Ao  Padre  Manoel  Luiz  Ribeiro  2coU 
Ao  Padre  Jofeph  Luiz  Ribeiro  2coU 
Ao  Padre  Balthezar  Gomes  2C0U 
Ao  Padre  António  de  Oliveira  200U 
Ao  Padre  Jofeph  Ferreira  200U 
Ao  Padre  D.  António  Moftarda  200U 
Ao  Padre  Francifco  da  Cofta  200U 
Ao  Padre  Joaó  de  Azevedo  200U 
A    .     . 

a  ..::::.  .  . ; : : 
Ao  Padre  Manoel  de  Magalhaens  120U 
A  Thimoteo  de  Faria  450U 
A  Jaymes  Marten  120U 
A  Cyriaco  Petit  120U 
A  Jofeph  de  Azevedo  80U 
A  Félix  da   Cofta  80U 
A  Francifco  Veras  Bilhermc  80U 
A  Joaó  Pinto  de  Miranda  80U 
A  Francifco  de  Azevedo  80U 
A  Dionifio  Moftarda  80U 
A  Jacinto  Tavares  80U 
Ao  Padre  António  de  S.  Bernardo   P^eligiozo  Loyo  60U 
Ao   Padre  Fr.  João  Ribeiro  Religiozo   do  Carmo  60U 
Ao  Padre  Fr.  Simaó  de  Santa  Catharina  Religioib  da  Graça        60U 
A  Jofeph  da  Cofta  o  Arpifta  60JJ 
A  Luiz  de  Bnto  ,  que  toca  rabecão  60U 
A  Hilário  Gomes  ,  que  toca  viola  60  U 
A  António  do  Efpirito  Santo,  o  Organifta  iooU 
A  Miguel  de  Oliveira  9c  U 

Se  além  dos  criados  ,  ou  criadas    que   aqui    fe  nomeaó  mandar 
receber  alguns  de  novo  ,  quero  fe  entenda  também  com  elles  ,  o  que 
fca  difpofto  <Sà  mais  familia ,  de  tal   forte  que  naó  fó  fe  lhes  pague 
o  que  tiverem  vencido  defde  ,  o  ultimo   pagamento  ;  mas  cambem  fe 
lhes  de  por  huma  fó  vez  a  importância  do  ordenado  que  venciaó  em 
cada  hum  anuo. 

Declaro  porém  que  íc  ao  tempo  de  fe  cemprir  cila  minha  dif- 

pofiçau 
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pofiçaó  forem  fallecidos,  ou  defpedidos  do  meu  ferviço  alguns  dos 
Capellacns,  criados,  ou  criadas  que  aqui  fe  nomeaô  ,  quero  fe  dem 
as  meímas  fommas  ,  que  lhe  correfpondiàÔ  a-aquellas  peíroas  que  lhe 
tiverem  fUcedído  nos  lcus  lugares ,  e  foros.  E  no  cazo  ,  que  eu  nao 
tenha  mandaao  prover,  os  tais  lugares  ,  mas  eftejaó  totalmente  vagos, 
fe  deítribuiraó  as  ditas  fommas  da  mefma  maneira  que  deixo  difpof- 
to  do  reíto  dos  vinte  mil  cruzados  aplicados  para  os  meus  funeraes 
na  fupoíiçaô  de  que  o  haja. 

A  alguns  dos  meus  criados ,  e  criadas  por  juítos  refpeitos  que 
para  iílb  há,  me  merecem  os  concidere  com  éfpecial  atenção,  peio 
que  mando ,  que  além  do  que  já  ordeney  Te  lhes  deffe  como  aos  mais 
da  família  ,  fe  dem  por  huma  vez  ao  Padre  Domingos  de  Miranda  mil 
cruzados  ,  a  Joaó  Carneiro  Brum  mil  cruzados ,  a  Franciíco  da  Mota 
Guilherme  mil  cruzados ,  a  André  Mendes  de  Almeyda  mil  cruza- 

dos ,  a  Dona  Luiza  Catharina  de  Sá  três  mil  cruzados ,  a  Dona  Ben- 
ta Maria  três  mil  cruzados  ,  a  Mariana  Jacinta  três  mil  cruzados  ,  a 

Luiza  do  Efpirito  Santo  duzentos  mil  reis,  a  Tzabel  da  Encarnação 
duzentos  mil  reis  ,  a  Catharina  da  Conceição  duzentos  mil  reis. 

Finalmente  porque  o  amor,  e  pontualidade  com  que  eíles  ,  e  to- 
dos outros  meus  criados,  e  criadas  me  ferviraó  ,  faó  devidas  todas  as 

dernonítraçoeíis  de  eítimaçaó  ,  e  agradecimento  nao  poílb  faltarlhes 
com  a  que  íb  me  reíta  de  pedir  com  todo  o  encarecimento  a  EIRey 
meu  Irmão,  e  fenhor  os  concidere,  favoreça,  e  ampare  com  aqueí- 
lâ  particular  atenção  que  fempre  lhe  merecerão  as  do  meu  afecto. 

Antes  de  fahir  de  Inglaterra  mandey  declarar  à  minha  familia , 
que  ficava  naquelle  Reyno  que  eu  deixava  ordenado  aos  Miniílros  do 
meu  Contei ho  ,  e  Thefouraria  me  remcteílem  a  Portugal  em  cada 
bum  anno  trinta  mil  libras  efterilinas ,  e  que  do  refto  de  minhas  ren- 

das annuacs  ,  que  naquelle  tempo  importavaó  quarenta  e  féis  mil  li- 
bras lhe  íizeílem  o  pagamento  dos  feus  ordenados.  E  porque  no  cazo 

que  por  algum  incidente  nao  chegaífem  as  ditas  minhas  rendas  a  im- 
prrtar  mais ,  que  as  trinta  mil  libras,  que  eu  ordenava  íe  me  man- 
daífem  a  Portugal  ,  me  desobrigava  de  lhe  afeítir  por  outro  meyo  ; 
por  quanto  as  trinta  mil  libras,  que  por  minha  ordem  feme  remetiaft 
csàa  anno  a  cite  Reyno  vinhaó  a  ler  precizas  para  os  gáMos  da  mi- 

nha caza  ,  e  para  o  pagamento  dos  criados  ,  que  aqui  me  houveifem 
de  fervir.  Em  coníequencia  deita  minha  reíblucaó ,  e  declaração,  op* 
d-no  fe  cumpra  iíto  mefmo  ,  e  que  na  forma  íbbredita  fe  lhe  pague rfl 
os  ordenados  que  tiverem  vencido,  quanto  der  de  íi  o  reíto ,  que  re 
achar  tem  importado  as  minhas  rendas  annuaes  alem  das  trinta  mil 
libras  que  me  vinhaó  a  Portugal. 

A  forma  em  que  quero  fe  difponha  aífim  de  tudo  aquillo  que 
actualmente  círá  aplicado  ao  ornato  ,  e  ferviço  de  minha  Capella  co- 

mo do  meu  toucador  de  ouro  ,  e  das  joyas  com  que  me  acho  de  pre- 
zente  confiará  por  hum  papel  afinado  da  minha  maô  ,  que  jnntamcn- 
■e  com  as  ditas'  joyas  ,  è  toucador  (cachará  em  hum  cofre.  Mando  1b 
cumpra   inteiramente  o  que  ali  deixo  ordenado. 

Mando-  que  todas  as  I«*ageaS  aí.'m    de  vulto   como  de  pincel  , laminas  , 
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laminas ,  Relíquias  ,  ornamentos  ,  roupas  ,  e  ma:s  alflvyas  pertencen- 

tes ao  culto  Divino  ,  que  fe  adiarem  no  oratório""'  privado  ,  guarda roupa  ,  e  mais  eftancias  deite  meu  Palácio  ,  que  naÓ  fejaó  do  uzo  ,  e 
ílr.isFo  actual  da  minha  Capella  ,  fe  façaõ  entregar  ao  Padre  meu 
Confeflbr  ,  e  ao  Padre  Manoel  Pereira  meu  efmoler ,  para  que  am- 
bos  juntos  ,  ou  qualquer  delles  ,  fe  algum  for  falecido ,  difponha  de 
tudo  na  forma  que  lhes  tenho  encarregado.  E  porque  também  lies 
declarey  a  minha  vontade  acerca  do  que  quero  fe  difponha  dos  meus 
papeis  ,  e  fe  apliquem  os  meus  livros  ,  ordeno  que  dâ  mefma  forte 
fe  1  lie  mandem  entregar  todos  de  qualquer  género  que  lejaó  para  que 
cumpraó  a  minha  difpofiçaõ.  E  como  fio  delles  o  façaõ  com  toda  a 
exacçaÓ ,  e  pontualidade  ,  naó  quero  fejaó  obrigados  a  dar  conta  de 
como  o  cumprirão. 

Ao  cuidado  de  Dona  Luiza  Francifca  de  Vafconcellos  ,  e  de 
Dona  Francifca  Ignacia  de  Vafconcellos  tenho  cometido  o  de  trata- 

rem dos  meus  vertidos ,  roupas  ,  e  mais  couzas  particulares  do  meu 
uzo ,  e  porque  pella  confiança  que  faço  ,  e  grande  fatisfaçaõ  que  te- 

nho da  fidelidade,  e  zello  com  que  fempre  me  ferviraÔ ,  eílou  na 
certeza  de  que  executarão  nefta  parte  tudo  o  que  lhes  tenho  declara- 

do fer  vontade  minha,  quero,  e  mando  ,  que  a  cilas  fomente,  ou  a 
quem  eu  ordenar  as  fubftitua  nefte  cuidado ,  e  a  nenhuma  outra  pef- 
foa  pertença  a  difpoíiçaõ  das  couzas,  que  eítaó  afeu  cargo,  e  que  tem 
debaixo  das  fuás  chaves ,  fem  que  ninguém  lhe  tome  conta ,  ou  pelfa 
rezaô  do  que  ,  ou  como  difpuzeraó  neíle  particular. 

CATHARINA    R. 

F  I  M« 
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